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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Руснак Юлия. Типология непроцессуальных признаков в идиостиле Ольги Кобылянской (на материале 

очерка “Битва”). Цель статьи – разработать типологию непроцессуальных признаков и выяснить их специфику в опи-

саниях Ольги Кобылянской. Классификация непроцессуальных признаков и их вербальная реализация в идиостиле Оль-

ги Кобылянской еще не были предметом научного анализа, что и составляет новизну исследования. Актуальность ста-

тьи обусловлена необходимостью дальнейшего углубленного исследования идиостиля Ольги Кобылянской. В качестве 

основных использованы общенаучные методы анализа и синтеза и лингвистические – описательный, структурный, 

сравнительно-исторический. Выводы. Ольга Кобылянская в очерке “Битва” для многомерного изображения действите-

льности использует ряд непроцессуальных признаков: онтологический, аксиологический, эстетический, эмоциональный, 

сенсорный, которые могут выражаться прилагательными (причастиями), существительными и описательными конструк-

циями. 

Ключевые слова: идиостиль, художественный текст, описание, аксиологический признак, онтологический приз-

нак, эстетический признак, экспрессивный признак, сенсорный признак, оказионализм. 

1 Korotkyi filosofskyi slovnyk-dovidnyk [A brief philosophical reference book], za red. I.P. Chornogo ta O.Ye. Brodeckogo , Chernivtsi, 

2006, P. 125 [in Ukrainian].  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Нарис “Битва” Ольга Кобилянська напи-

сала у 1895 році, він відноситься до раннього періоду 

творчості, коли письменниця шукала своє місце в літе-
ратурному житті Буковини, відшліфовувала творчий 

художній почерк. Твір,  написаний на зламі віків, має 

яскраві ознаки модернізму, зокрема символізму, мета-

логії. 

Не раз йшлося про здатність митця “бачити” крізь 

віки. Художній текст Ольги Кобилянської вражає про-

рочим передбаченням екологічних та суспільно-

політичних проблем нашого краю.    

Закономірно, що нарис з природи “Битва” – так 

визначила жанр твору Ольга Кобилянська – ґрунтується 

на функціонально-семантичному типі мовлення – описі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мова 

творів Ольги Кобилянської неодноразово була в полі 

зору мовознавців. Дослідженню творчості видатної бу-

ковинської письменниці були приурочені конференції, 

наприклад, у листопаді 2013 р. відбулася Міжнародна 

наукова конференція “Ольга Кобилянська в культурно-

му просторі fin de siècle”, присвячена 150-річчю від дня 

народження авторки. Різні аспекти мовотворчості Оль-

ги Кобилянської були в полі зору мовознавців, передов-

сім  буковинських: Гуйванюк Н.В., Бабич Н.Д., 

Ткач Л.О., Кульбабської О.В., Скаб М.В., Руснак Н.О., 
Шабат-Савки С.Т., Кардащук О.В., Гуцуляк Т.Є., Пан-

цьо С.Є., Вільчинської Т.П., Чолкан В., Максимʼюк 

О.В., Даскалюк О., Чашки М., Богдан С., Денисової О. 

та ін.  

 Проте класифікація непроцесуальної ознаки та її 

вияв у мовотворчості  Ольги Кобилянської ще не були 

предметом аналізу, що і становить новизну наукової 

розвідки. Актуальність дослідження зумовлена необ-

хідністю подальшого поглибленого дослідження мовос-
тилю Ольги Кобилянської для формування когнітивно-

прагматичної концепції художнього дискурсу письмен-

ниці.  

Мета статті – розробити типологію непроцесуаль-

них ознак та з’ясувати їхню специфіку у описах Ольги 

Кобилянської.  

Методи дослідження. Як основні використано зага-

льнонаукові методи аналізу й синтезу та лінгвістичні – 

описовий, структурний, порівняльно-історичний. 

 Виклад основного матеріалу. Ознака як фундаме-

нтальне поняття філософії – властивість явища позамо-
вної дійсності.  Непроцесуальна ознака як стала власти-

вість предмета у нарисі Ольги Кобилянської “Битва” 

має різні вияви. 

Онтологічна ознака – така, що визначає найзага-

льніші сутнісні характеристики явища позамовної дійс-

ності1. Онтологічна ознака, широко репрезентована у 

тексті, оскільки пов’язана з вербалізацією теми твору, 

визначає:   

- форму: широкогалуза, а вгорі струнка деревина; 

стрункі ялинки; гострокінчасті зуби; гриби, мов великі 

ластів’ячі гнізда; розлога сосна; круглолиста рослина; 
зубчасте, тепер пірване листя; 

 – розмір: об’єм; високий по коліна мох;  дерева-

великани;  коріння дерев, грубе, немов рамена; велетен-

ська куля; широка тростина; найвищі шпилі гір;  

mailto:yuliya.ru@gmail.com
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2 Ibidem., P. 26. 
3 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv: u 10 t.: T. 1: Novely. Opovidannya. Poeziyi v prozi [ Collection of writing works: in 10 volumes: 

Vol. 1: Novels. Stories. Poetries in prose], za red. V. I. Antofijchuka, S. D. Kyrylyuk  ta in., Chernivtsi: Bukrek, 2013, P. 196 [in Ukraini-

an].  
4 Korotkyi filosofskyi slovnyk..., op. cit., P. 71. 
5 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv..., op. cit., P. 203. 
6 Ibidem., P. 196. 
7 Ibidem., P. 200. 
8 Ibidem., P. 193. 
9 Ibidem., P. 193. 
10 Ibidem., P. 196. 
11 Ibidem., P. 196. 
12 Ibidem., P. 201.  

– простір: далекої площини; найдальша далечина;  

рівна земля; недоступний берег пралісу в його глибінь; 

найдальша далечінь;  найнедоступніше місце; 

– час: відкриті і поборені віком дерева; молода 

деревина; столітні дерева; стара смерека; столітнє 
дерево; лісова земля; вузька долинка; чудно-короткий 

час;   

 – матеріал: залізний топірець;  

 – фізичні властивості: воздух був холодний і вог-

кий, повна молодечої гнучкості деревина, найсильнішім 

вихрі, густе гілля;  

 – відношення: смерековий ліс;  гірські стіни доли-

ни; гірська буря; тягаровий поїзд; сонячне проміння; 

місячне світло тощо. 

Аксіологічна ознака – така, що виявляє ціннісну 

сутність явища, смисл і природу ціннісного ставлення 
людини до світу2 : їдовиті гриби; герої-рубачі; найкра-

щі пні; наймиліше заняття; чашки найнепорочніших 

цвітів розвинулися у викінчені цвіти; неформені суста-

ви; з’явище таке чуже і таке їм далеке; славний об’єм; 

прекрасні ліси; сей прекрасний матеріал; прегарні пні; 

горді великани; математична акуратність вичисленої 

діяльності. 

“Військова” модель опису зумовлює персонажa 

тексту – ворога. Авторка змальовує узагальнений образ 

ворога на основі синекдохи. Закономірно, що тут  пере-

важає аксіологічна негативна ознака. Пор.: 
 З грубим обличчям, в подертій, замащеній оде-

жі. З неповоротними, від тяжкої праці майже нефо-

ремно великими руками, озброєний блискучими топо-

рами, тяжкими залізними ланцюгами – сам собою зо-

всім поганий на вид – такий прибув він3.  

Естетична ознака – така, що реалізує художнє 

осмислення дійсності4: пишні корони; розкіш, краса; 

розкошують у власній красі; розкішна краса, нетикана 

краса; свіжа краса; у сеї питомої краси упоююча роз-

кіш;  прегарна повна зрілість; свідомі своєї довічної 

тривкості; уникаючі світла гидкі комахи; чудні були 
звуки лісу в тишині сеї ночі!; звуки, ніжніші від музики; 

гордість і недоступність; шалена відвага; мальовничі 

одежі; прегарні мужчини, стрункі, мов смереки й елас-

тичні; стрій був не менш оригінальний; дикий вигляд;  

мрачні осінні вечора; дитячий усміх на устах; схід сон-

ця, прекрасного, золотом сіяючого сонця; 

Естетична ознака зреалізована у описі гуцулів,  

пор.: 

Великі і сильні, зі слов’янськими чертами, в мальо-

вничі одежі, так сиділи і лежали вони тут. Ось одна 

молода жінка з трохи зжитим, але гарним, майже 

дитячим обличчям, одягнена після звичаю свого наро-

ду, барвно й багато… Її товариші, прегарні мужчини, 

стрункі, мов смереки й еластичні, сиділи в хаті тут і 

там, в найвигідніших позах на світі. І їх стрій був не 

менш оригінальний. Червоні ногавиці, до того біла, 

вишивана сорочка, і суто вишивані кептарики. Широкі 

барвні шкіряні пояси, прикрашені наперстками й різни-

ми блискучими дрібницями. Малі чорні капелюхи, приб-

рані в павині пера, доповняли стрій5.     

Емоційна ознака виявляє емоції та відчуття люди-
ни: сумовитий,  далеко сягаючий шум; несказанний 

сум; сумовиті пісні; якийсь передсмертний настрій; 

тяжкі сльозами жалю; туга, лагідна, мов оксамитовий 

плащ; неприязність; важке зітхання; голосний безжур-

ний сміх; безжурні, оставлені в шаленій веселості лю-

ди; несказанне горе!; люте мовчання; проклята прав-

да!; глибока, розкладаюча туга з хорим усміхом на 

устах; безнадійність; невгамована, безумна, досі ніко-

ли не видана розпука; дикий захват; незабутній вид; 

непогамована розбуявша охота; розбухана, майже ди-

ка веселість. 
Авторська позиція щодо зображуваних подій пот-

ребує емоційної характеристики. Напр.: 

Несказанний сум розіслався горами, якийсь пе-

редсмертний настрій6.  

Сміх самого здорового життя, змішаний з тяж-

кими сльозами жалю, пробивався силоміць крізь усе, а 

якась туга, лагідна, мов оксамитовий плащ, лежала 

на всім…7.  

Сенсорна  ознака – та, яка може бути сприйнята 

пʼятьма органами чуття: зорова, смакова, тактильна, 

нюхова, звукова, слухова. 
У функціонально-семантичному типі мовлення – 

описі –непроцесуальну ознаку зазвичай виражають 

прикметники (дієприкметники). За цією частиною мови 

закріплена характеризувальна функція. Проте непроце-

суальну ознаку можуть виражати іменники з означен-

ням: таємна тишина (сенсорна, звукова), молодеча 

гнучкість (онтологічна) та без означення розкіш, краса 

(естетична), барва (зорова), вік (онтологічна, час), об’єм 

(онтологічна; форма). Напр.: 

Тут панувала всюди таємна тишина. Царювала 

розкіш у вегетації, краса в барвах флори, а на горах 
таке багатство флори, що аж пригноблювало чолові-

ка8 .  

З нього – не надто густо – виринали сосни, котрих 

вік можна було вгадати, але котрих красу і об’єм годі 

було змалювати. Їх пишні корони пестилися з облаками 

і зносили над собою лиш сяйво сонця . 

Усе ждало: дерева не кивалися. Найстарші стояли 

уоружені в гордість і недоступність, і не вірили, щоб 

який напад був можливий10.  

Причому  прикметники-епітети  узгоджуються з 

іменниками-ознаками: 
Вони вдерлися з котячою зручністю на першу 

гору…11. 

Пробування на самоті, а й здичіння наповняло їх 

при такій роботі шаленою відвагою…12. 

Різно сформовані, вганяються під небеса, стоять 
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12  Ibidem., P. 201. 
13 Ibidem., P. 193. 
14 Ibidem., P. 207. 
15 Ibidem., P. 194. 
16 Ibidem., P. 194. 
17 Ibidem., P. 194. 
18 Ibidem., P. 194. 
19 Ibidem., P. 196. 
20 Ibidem., P. 201. 
21 Korotkyi filosofskyi slovnyk..., op. cit., P.154. 
22 Kobylyanska O.Yu. Zibrannya tvoriv..., op. cit., P. 194. 
23 Ibidem., P. 201. 
24 Ibidem., P. 205. 
25 Ibidem., P. 201. 
26 Ibidem., P. 202. 
27 Ibidem., P. 207. 
28 Ibidem., P. 195. 
29 Ibidem., P. 194. 

так нерухомо тисячі літ; кепкують собі з кожної змі-

ни, що перед їх очима відбувається, розкошують у вла-

сній красі, свідомі своєї довічної тривкості…13. 

Економії мовних засобів сприяють прикладкові 

назви, напр.:  
Всюди панував рух, галас, оклики, неустанний при-

хід і відхід; гарячкова, з математичною акуратністю 

вичислена діяльність, викликувана страшно жужжа-

чим колосом-машиною, від котрої била спека майже 

невиносима14. 

Так, у наступному прикладі міститься декілька 

ознак: онтологічну ознаку (розмір) реалізує прикладко-

ва конструкція дерева-великани, часову онтологічну 

ознаку – дієприкметниковий зворот  поборені віком, 

аксіологічну характеристику відтворює дієприкметни-

ковий зворот розколені громом. Пор.: Десь-не десь ле-
жали на землі дерева-великани, відкриті і поборені ві-

ком або розколені громом15. 

Пор. також  Спочиваючи в траві, були зверху обро-

слі мохом, а всередині порожні й порохняві 

(аксіологічна). Біля них буяла молода деревина 

(онтологічна; час ), вдолині широкогалуза (онтологічна; 

форма), а вгорі струнка (онтологічна; форма) й повна 

молодечої гнучкості (онтологічна; фізична ознака)16. 

Коріння дерев, грубе, немов рамена (онтологічна; 

розмір), виринало гадюкою з моху, тверде й упряме, 

сплетене одне в друге, (онтологічна, фізична власти-
вість), тягнулось дивачними перстенцями в глибінь лісу 

(естетична), котра, сповита в зелену темінь (сенсорна; 

зорова), дишіла неприязністю (емоційна) 17. 

Словополучення прикметик+абстрактний імен-

ник виконує дві функції: у такий спосіб, з одного боку, 

раціонального, відбувається контамінація двох ознак, з 

іншого, художнього, така мовна одиниця є засобом ху-

дожньої виразності, напр.: молодеча гнучкість – ознака 

за часом і фізичною властивістю: Біля них буяла молода 

деревина, вдолині широкогалуза, а зверху, а вгорі струн-

ка й повна молодечої гнучкості18. 
Усе ждало: дерева не кивалися. Найстарші стояли 

уоружені в гордість і недоступність, і не вірили, щоб 

який напад був можливий19.  

Пробування на самоті, а й здичіння наповняло їх 

при такій роботі шаленою відвагою…20. 

Тож, одна з ознак мовостилю Ольги Кобилянської 

– насиченість художнього контексту прикметниками – 

спричинена не тільки металогією, але й різними типами 

ознак у художньому просторі, які сприяють об’ємному, 

багатовимірному зображенню дійсності21.   

У описах велике значення відіграють сенсорні 

ознаки. Вони як основний спосіб відображення дійснос-

ті наближають читача до об’єкта зображення, роблять 

його зримим, унаочнюють його. У філософії є таке по-

няття, як сенсуалізм – напрям в теорії пізнання, що ви-
значає відчуття основною формою і джерелом знань . 

 У описі природи з-поміж ознак велика роль відво-

диться звуковій характеристиці дійсності. Маркерами 

звукової ознаки виступають абстрактні іменники тиши-

на, шелест, тріск, ламання, шум, зітхання, причому 

іменники можуть означатися прикметниками голосний 

шелест, сумовитий шум, важке зітхання тощо, увираз-

нюватися порівнянням тишина, немов церковна;  тріск, 

немов ламання зсохлого гілля. Пор.22:  

 Здавалось, що шум прибував десь з далекої площи-

ни, ловився в галуззі, розходився важким зітханням по 
лісі і боровся з густим гіллям знов о вихід на простір . 

 …З таким лоскотом і гуком потрясав ними, нена-

че б хотів їх присилувати, виступити зовсім, виступи-

ти зовсім із свого непохитного супокою23. 

Цегляно-червоні комини предивної великості зніма-

лися з землі і викидали чорні хмари диму під небозвід, 

під час коли в самім будинку фабрики панував гук, 

свист і жужжання, що всі прочі звуки заглушувалися 

цілковито24. 

 Причому іменники-ознаки з прикметниками та 

дієприкметниковими зворотами здатні передавати:  
  – акустичні властивості звукових сигналів, напр., 

глухий лоскіт, проникливий свист побіди тощо: 

Кочені з вершин великани спирались на тих мос-

тах, а звідти знов потручувані наємниками, падали 

одні по других із глухим лоскотом на рівну землю25. 

З скованими пнями гнався поїзд внизину, розтина-

ючи від часу до часу воздух проникливим свистом по-

біди26. 

Відповідь укараного згубилася в оголомшаючім27 

гуку, бо новоприкочені пні мали сунутись під пили.  

емоційну характеристику,  напр., стривожений 
шепіт, оголомшаючий гук:  

З того повстав стривожений шепіт, зітхання, 

врешті піднявся шум, немов від вихру, наповнив дале-

ко-високо воздух, як шум моря, що аж ставало лячно, 

збився аж під хмари, а наостанку зашуміла буря28. 

Зате частіше голосний у тишині, немов церковній, 

виразно чутний шелест і тріск, немов ламання зсохлого 

гілля і майже завсіди сумовитий, далеко сягаючий 

шум… 29. 

аксіологічну властивість, напр., ворожий сик:  
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Ворожий сик, прошибаючий, проникливий свист 
оповістив його приїзд30. 

 Відсутність звукових характеристик позначає сло-

во тишина,  у художньому мовленні Ольги Кобилянсь-

кої слово тишина зазвичай  увиразнене епітетами: не-
звичайна тишина, смертельна тишина, бездушна ти-

шина, беззвучна тишина, таємна тишина або порівня-

льним зворотом тишина, немов церковна. Сполучення 

означення +тишина  відтворюють експресивну ознаку. 

Пор.:  

Навкруги панувала незвичайна тишина31. 

Лише вночі панувала тут смертельна тишина32. 

Було по битві. Навкруги панувала бездушна ти-

шина33. 

  Удар той розлягся по цілім лісі, і всі дерева здер-

жали віддих, беззвучна тишина, повна ожидання, розі-
слалася, і почулося звільна і виразно сказане слово: 

“Зрубати!”34. 

Тут панувала всюди таємна тишина35..  

Зате частіше голосний у тишині, немов церков-

ній, виразно чутний шелест і тріск, немов ламання 

зсохлого гілля і майже завсіди сумовитий, далеко сяга-

ючий шум…36. 

 Ефект синергії створюють звукова та зорова інфо-

рмації: 

У тишині, що зросталася з темнотою, здавали-

ся гори зі своїми темними безмежними лісами прис-
тановиськом для сторічного спокою37.  

Чудні були звуки лісу в тишині сеї ночі! Ніжніші 

від музики; був то радше якийсь шепіт, що зіллявся з 

м’якою темнотою ночі38… 

 Як синоніми до слова тишина у тексті функціону-

ють словосполучення сторічний спокій, непохитний 

супокой, німа велич, які реалізують аксіологічну та екс-

пресивну ознаки:  

Гора біля гори, стоять рядом в німій величі, одяг-

нені в смерекові ліси39. 

У художньому контексті мовні одиниці лоск і гук 
вступають в антонімічні відношення із словосполучен-

ням непохитний супокій. Напр.:   

З таким лоскотом і гуком потрясав ними, неначе 

б хотів їх присилувати, виступити зовсім, виступити 

зовсім із свого непохитного супокою40. 

 Тактильна ознака існує в поєднанні з іншими 

видами ознак. Пор.: 

Зелено-брунатний, високий по коліна мох буяв ні-

коли не тиканий, лагідними хвилями у мокрявій землі 

пралісу41. 

З вириваного при корені вогкого моху вилізали уни-

каючі світла гидкі комахи і  розбігалися їм по руках42. 

Нюхову ознаку, найменш представлену, відтворю-

ють описові конструкції  з опертям на  слово запах, 
пор.: 

 Текуча живиця з попуканої кори дерев твердла і 

напоювала його своїм запахом43. 

Самий запах, що розходився із глибини лісу, нага-

дував упоюючу розкіш, саму  прегарну повну зрілість, 

та поривав і тих з собою, що стояли досі в непорочно 

скритім дожиданні, зберігаючи бажання жити пов-

ною мірою, як соромливу тайну44. 

Закономірно, зорову ознаку реалізують прикметни-

ки на позначення кольору: зелено-брунатний мох, гріз-

но-чорна барва, чорні перстені диму, золотисто миго-
тячі блискавиці, буйна ясно-зелена папороть, гриби 

червоної краски,  темно-зеленого тла лісу щось блиску-

че,  блідо-сивий мох, прозоро-синіми крильцями блиску-

чої поверхні, темно-понсовою барвою, брунатні звитки 

паперу, матово-червоний круг,  криваво-червоний во-

гонь, ціла пишнота барв, цегляно-червоні комини тощо. 

 На позначення зорової ознаки авторка використо-

вує родові назви барва, краска, які функціонують як на 

позначення спектру кольорових ознак ціла пишнота 

барв, краса в барвах флори, так і для виокремлення кон-

кретного кольору гриби червоної краски, темно-
понсова барва. Напр.: 

Тут панувала всюди таємна тишина. Царювала 

розкіш у вегетації, краса в барвах флори, а на горах 

таке багатство флори, що аж пригноблювало чолові-

ка45.  

Здавалось, що хата з цілою пишнотою барв і ба-

гатством життя пролітає попри поїзд46. 

 Небо затьмилося грізно-чорною барвою, а відтак 

почалася вона, гірська буря47. 

 Буйна ясно-зелена папороть розкинулася вахляру-

вато у своїй розкішній красі вширш і вдовж, а їдовиті 
гриби червоної краски показувалися на світ і звертали 

на себе увагу48. 

Відтінки кольорів реалізують складні слова: темно

-зелений, прозоро-синій, ніжно-синявий, криваво-

червоний, цегляно-червоний, матово-червоний.  

Глибоко в лісі і де вже земля розстелювалася рів-

ниною – заблисло проти них з темно-зеленого тла лісу 

щось блискуче. Воно було обведене розлогими соснами, 

з котрих  звисав серпанкувато довгий блідо-сивий мох 
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майже до землі, буйними круглолистими баговинни-

ми рослинами й широкою тростиною49. 

Ті стрикізки кружали невтомимо над водою в бли-

скавичній гульбі, від часу до часу дотикаючись свавіль-

но прозоро-синіми крильцями блискучої поверхні50. 
Місячне світло пронизало ніжно-синяві нічні мря-

ки, розсвічувало далечину і неначе уділялося верхам, що 

стояли на найвищих шпилях гір51. 

Криваво-червоний вогонь палахкотів по таких 

перемогах до опівночі по горах, а герої-рубачі, умостив-

шися вигідно округ нього…52. 

Цегляно-червоні комини предивної великості 
знімалися з землі і викидали чорні хмари диму під небо-

звід…53.  

Ніч перед тим…се була світлом упоєна ніч…місяць 

збільшився у великий матово-червоний круг…54. 
Ольга Кобилянська неодноразово використовує 

застарілу в сучасній українській мові кольороназву бру-

натний “коричневий, темно-жовтий”.  Етимологічний 

словник української мови слово брунатний, запозичене 

з середньоверхньонімецької мови, фіксує зі значеннями 

“смаглявий, темний, брудний; червоний, пурпуровий; 

темно-червоний, темно-гнідий; буро-червий; синій”55. 

З дерев поздирані кори, пересякнені живицею,  що 

сушились на сонці, немов величезні брунатні звитки 

паперу… 56. 

Невизначений колір – зелений і коричневий –  від-
творює прикметник зелено-брунатний.    

Зелено-брунаний, високий по коліна мох буяв ніко-

ли не тиканий, лагідними хвилями у мокрявій землі пра-

лісу58. 

Так, у одному з уривків нарису Ольги Кобилянсь-

кої “Битва”, насиченому різними типами ознак, натрап-

ляємо на оказіоналізм брунатно-незграбний, складне 

слово, яке у стислій формі виражає контаміновану озна-

ку –  сенсорно-естетичну. Пор.: 

Нерухомо, зі здержаним віддихом, стояли старі 

дерева (онтологічна; час), прислухаючись сій появі, а 
тим часом молоді (онтологічна; час) похитувалися зле-

гка, неустанно. З кущів, що росли на краю лісу, капали 

пильно величезні краплі дощу в мох (онтологічна; роз-

мір), а розігравшийся потік (естетична) вдолині метав-

ся брунатно-незграбними (сенсорно-естетична) хвиля-

ми по камінню вперед, голосно пінячись і пориваючи все 

з собою: цвіти, струги, сухе гілля, тут і там зірвані  

кусні землі – мчався в зовсім невгамованій, безумній, 

досі ніколи не виданій розпуці (емоційна).  

До спектру кольорів письменниці належить заста-

ріле в сучасній українській мові слово понсовий 

“червоногарячий, яскраво-червоний”, запозичене з 

польської мови, яке походить від французького ponceau 

“польовий мак”59. 

Неначе прегарні понсові цвіти миготіли в своїх 
гарних мальовничих строях між зеленню дерев або 

пролітали на скорих густогривих конях, котрих плекан-

ня належало до їх наймиліших занять60. 

Місцями, де сонячне проміння гралось з його перла-

ми, осідалася вона на його камінні і закрасила його на 

всі часи темно-понсовою барвою…61. 

У кольоровій гамі нарису переважають назви на 

позначення червоного кольору.  

Символізм кольороназв уможливлює синкретичну 

– зорово-емоційну ознаку.   

Недалеко кінця тої залізної дороги станув він, со-
пучи та викидаючи люто чорні перстені диму вгору62.   

З дерев поздирані кори, пересякнені живицею,  що 

сушились на сонці, немов величезні брунатні звитки 

паперу, – запалювано вечором по лівій і правій стороні 

на вершинах, і вони палахкотіли червоними жадними 

язиками, яко гасло жизні наймитів63.  

Висновки. Ольга Кобилянська у нарисі “Битва” 

для багатовимірного зображення дійсності використо-

вує низку непроцесуальних ознак: онтологічну (за фор-

мою, розміром, простором, часом, матеріалом, фізични-

ми властивостями, відношенням), аксіологічну, естети-
чну, емоційну, сенсорну (зорову, тактильну, нюхову, 

звукову), які можуть виражатися прикметниками 

(дієприкметниками), іменниками й описовими констру-

кціями. Насиченість художнього простору письменниці 

прикметниками спричинена не тільки металогією, але й 

різними типами ознак. Сенсорні ознаки як основний 

спосіб відображення дійсності створюють об’ємну па-

нораму позамовної ситуації. Маркерами звукової озна-

ки виступають абстрактні іменники, які можуть означу-

ватися прикметниками, виражаючи синкретичні відно-

шення. Ефект синергії у художньому тексті створюють 
різні види сенсорної інформації. Нюхову ознаку, най-

менш представлену, відтворюють описові конструкції. 

На позначення зорової ознаки авторка використовує 

родові назви, які функціонують як для передачі спектру 

кольорових ознак ціла пишнота барв, краса в барвах 

флори, так і для виокремлення конкретного кольору 

гриби червоної краски, темно-понсова барва. Відтінки 

кольорів реалізуються складними словами; оказіона-

лізм брунатно-незграбний у стислій формі виражає 

контаміновану ознаку – сенсорно-естетичну. У кольо-
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ровій гамі нарису переважають назви на позначення 

червоного кольору. 
 

Rusnak Yulia. Typology of non-processing characteris-

tics in Olga Kobylyanska idiostyle (on the material of the essay 

"Battle"). The purpose of the article is to develop a typology of 

non-processing  characteristics and to find out their specifics in the 

descriptions of Olga Kobylianska. The novelty of scientific 

research is that for the first time the classification of the non-

processing characteristics and its manifestation in Olga 

Kobylyanska's idiostyle is proposed.  

The relevance of the article is determined by the need of 

further in-depth study of Olga Kobylyanskaya idiostyle in order to 

form a cognitive-pragmatic conception of the writer's artistic 

discourse. In the article as the main general scientific methods of 

analysis and synthesis are used, as well as linguistic – descriptive, 

structural and comparative-historical methods. 

Conclusions. Olga Kobylyanska in the essay "Battle" uses a 

lot of  non-processing characteristics for multidimensional 

representation of reality: ontological (in form, size, space, time, 

material, physical properties, relation), axiological, aesthetic, 

emotional, sensory (visual, tactile, olfactory, sound, touch) which 

can be expressed by adjectives, nouns and descriptive constructs. 

Sensory characteristics as the main way of reality reflection  create 

a voluminous panorama of the non-linguistic situation. Markers of 

sound characteristic are abstract nouns that can be expressed by 

adjectives, denoting syncretic relations. The effect of synergy in 

artistic text is created by different kinds of sensory information. 

The olfactory characteristic is the least represented. It is 

reproduced by descriptive constructions.  The author uses generic 

names to denote the visual characteristics, which function both to 

indicate the spectrum of color features and to distinguish a specific 

one. 

Key words: idiostyle, artistic text, description, axiological 

characteristic, ontological characteristic, aesthetic characteristic, 

expressive characteristic, sensory characteristic, occasionalism. 
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Лариса Шутак, Галина Навчук. Теоретическое обоснование категории оценки в современном языкознании. 

В статье использованы  научные методы: описательный, сопоставления, методики лингвистического наблюдения, клас-

сификации и систематизации. Научная новизна. Впервые проанализировано и обобщено природу оценочных значений 

в современном украинском языке. Научная новизна заключается в том, что впервые проанализировано и обобщено 

природу оценочных значений в современном украинском языке. Выводы. Категория оценки в современном украинском 

языке – это категория преимущественно сопроводительно-предикатного типа, поскольку с помощью ее словообразовате-

льных аффиксов создаются значения различных сопроводительных предикатов базовых структур. Нередко возникает 

вопрос о классификации словообразовательных категорий сопроводительной предикатности, ведь в современном языко-

знании достаточно противоречиво истолковано соотношение понятий “оценочный”, “эмоциональный” и 

“экспрессивный”. 

Ключевые слова: категориальная грамматика, словообразовательные суффиксы и префиксы, субъективнооцено-

чные, негативнооценочные значения.  

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Однією з актуальних проблем сучасного 

мовознавства є категоріальний підхід до вивчення гра-

матичної структури мови. Виокремлення категорійного 
словотвору зумовило можливість вивчити особливості 

формування словотвірних категорій за допомогою сло-

вотворчих засобів, які нейтралізують визначальні дієслі-

вні граматичні категорії і стають морфолого-

словотвірними виразника-ми іменникових категорій. 

Однією з таких категорій є категорія оцінки, яка вира-

жається різноманітними словотворчими засобами. Мета 

дослідження. Саме перед мовознавцями постало  стра-

тегічне завдання – необхідність чітко витлумачити фор-

мально-змістову структуру категорії оцінки. Для цього 

використовуємо такі методи дослідження: описовий – 
для опису основних процесів формування категоріаль-

них значень; зіставлення – для аналізу, синтезу й уза-

гальнення основних лінгвістичних теорій, а також про-

цесів, що відбуваються під час творення оцінних зна-

чень;  методики лінгвістичного спостереження, класи-

фікації та систематизації – для поділу форм і засобів 

творення категорії оцінки,  розрізнення особливостей 

суб’єктивнооцінних значень. Наукова новизна полягає 

у тому, що уперше проаналізовано й узагальнено приро-

ду оцінних значень у сучасній українській мові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розвʼязання проблеми. Категорія оцін-

ки як частина категоріального словотвору, на нашу дум-

ку, не достатньо вивчена. Є низка проблем, пов’язаних 

із класифікацією словотвірних категорій супровідної 
предикатності, розрізнення понять „експресивний” , 

„емоційний” чи „оцінний” тощо. Саме тому нами про-

аналізовано й узагальнено природу оцінних значень у 

сучасній українській мові. 

Виклад основного матеріалу. Категорійний підхід 

до вивчення граматичної структури мови, який активно 

використовують в останні роки в українському мовоз-

навстві, зумовив новий аспект аналізу словотворчих 

суфіксів та префіксів – як засобів категоризації значень 

непредикатних і предикатних компонентів базових син-

таксичних структур. Його уможливив поділ граматичної 
системи на три підсистеми – синтаксис, морфологію та 

словотвір, яким властиві свої одиниці та категорії. Це 

посприяло вирізненню категорійного синтаксису, кате-

горійної морфології та категорійного словотвору1,2. На 

противагу традиційному словотворові, що вибудував 

свою систему, яка об’єднувала словотвірні типи в межах 

різних способів словотворення, категорійний словотвір 

ґрунтується на синтаксичних засадах і становить сукуп-

ність категорій трьох рангів: 1) непредикатного типу; 

2) основної предикатності; 3) супровідної предикатності3. 

1 Vyhovanec I. R. “Pryncypy kategoriynoyi gramatyky ukrayinskoyi movy” [Principles of categorical grammar of the Ukrainian language], III 

Mizhnarodnyi kongres ukrayinistiv. Movoznavstvo [ III International Congress of Ukrainianists. Linguistics] (26-29 serpnya 1996 r.), Harkiv, 

1996, P. 177 [in Ukrainian]. 
2 Gorbunov A.P. “O sushnosti ekspressi i v formah eyo realizacii” [About essence of expression in the forms of its implementation], Voprosy stil-

istiki [Stylistics issues], Moskva: Izd-vo MGU, 1966, P. 223 [in Russian]. 
3 Gorodens'ka K.G. “Sintaksychnі zasadi kategorіjnogo slovotvoru” [Syntactic principles of categorical word formation], Naukovі zapiski 

Vіnnic'kogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. M. Kocjubins'kogo: 36. nauk, prac'. Serіja: Fіlologіja [Scientific notes of Vinnitsa 

State Pedagogical University named after. M. Kotsyubinskogo: 36. Sciences, works. Series: Philology], Vіnnicja, 2000, № 2, Vyp. 2,  P. 24 [in 

Ukrainian]. 
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У сучасному мовознавстві нині випрацьовано меха-

нізм формування словотвірних категорій усіх трьох ти-

пів. Словотвірні категорії непредикатного характеру 

утворюються в основних семантико-синтаксичних пози-

ціях непредикатних компонентів – суб’єктній, інструме-
нтальній та локативній. Суть цього процесу полягає в 

тому, що базове семантичне елементарне речення у ви-

хідній семантико-синтаксич-ній позиції розчленовуєть-

ся на два компоненти: означуване й означення. Далі 

означальний компонент або один із членів групи озна-

чення зазнає акцентування, унаслідок чого він формує 

кореневу морфему деривата, функцію означуваного 

компонента, що збігається із семантично-синтаксичною 

функцією відповідної синтаксеми в реченні, втілює су-

фікс чи префікс або префіксально-суфіксальна словот-

ворча пара4. 
Словотвірні категорії супровідно-предикатного 

типу визначають характер значення супровідного пре-

диката базового словосполучення, що згортається в ре-

альне слово в будь-якій позиції речення. Ці словосполу-

чення становлять особливу двокомпонентну одиницю, 

нерозкладний синтаксичний компонент, що є перехід-

ною структурою між словосполученням і словом5. Опо-

рний суб’єктивний компонент таких словосплучень стає 

кореневою морфемою іменникового деривата, а залеж-

ний, виражений переважно прикметником із квантита-

тивним значенням, реалізують здебільшого словотворчі 
суфікси і зрідка – словотворчі префікси6. 

Формування словотвірних категорій основної пре-

дикатності пов’язане з уживанням базового семантично-

го елементарного речення, зокрема його предикатного 

компонента зі значенням дії або якісного стану, у ко-

мунікативній позиції теми, а відтак, у формально-

синтаксичній позиції підмета наступного речення, що 

спричиняє перетворення дієслівного предиката базового 

речення на відпредикатний іменник, що відбувається за 

допомогою словотворчих суфіксів, які нейтралізують 

визначальні дієслівні граматичні категорії і стають мор-
фолого-словотвірними виразника-ми іменникових кате-

горій7. 

Оцінка передусім як категорія логіки зумовлює 

відповідну лінгвістичну категорію, в основі якої лежить 

порівняння з нормою, унаслідок чого вона виконує цін-

нісну (еталонну) функцію. Характерною ознакою порів-

няльної оцінки є трикомпонентність її структури, яка на 

аксіологічній шкалі виглядає так: норма локалізована в 

її центральній зоні і виконує роль нейтральної 

(серединної) оцінки; по обидва боки від неї розташовані 

два протилежних вияви емоцій – позитивний і негатив-
ний. На ці три категорії спирається і категорія суб’єкти-

вної оцінки. Її складові різняться ступенем вияву суб’єк-

тивності оцінних значень. Він є високим у позитивноо-

цінних та негативнооцінних значень, бо ґрунтується 

безпосередньо на емоційному ставленні мовця до об’єк-

та оцінки, і зовсім незначним у тих значень, що переда-

ють раціональну оцінку, оскільки вона спирається на 

сукупний емоційно-оцінний досвід носіїв мови. У зв’яз-
ку з цим варто зазначити, що категорія оцінки – це кате-

горія словотвірного типу, тому що всі різновиди її зна-

чення реалізують словотворчі засоби, а отже, це  перева-

жно категорія супровідно-предикатного типу, тому що 

за допомогою її словотворчих афіксів реалізуються різні 

значення супровідних предикатів базових структур: кі-

лькісні, що співвідносяться з прикметниками малий, 

великий і тісно пов’язані з ними оцінні значення, відпо-

відно суб’єктивна позитивна і суб’єктивна негативна 

оцінки, а також значення інтенсивності та збірності.  

Нелегкою для мовознавців виявилася проблема 
розмежування словотвірних категорій супровідної пре-

дикатності, сформованих суфіксами іменників. Їх квалі-

фіковано лише як засоби категоризації кількісного зна-

чення супровідних предикатів, що послужило підставою 

для виділення словотвірної категорії (надкатегорії) кіль-

кості, у межах якої вирізнено підкатегорії (категорії) 

зменшеності, збільшеності, збірності та одиничності, а 

також вмотивовано необхідність виокремлення словот-

вірної категорії експресивності8. Щоправда, тут же вка-

зано на синкретизм значень категорій зменшеності та 

збільшеності, бо вони тісно пов’язані з позитивним та 
негативним суб’єктивним оцінюванням мовцем кого-, 

чого-небудь. Зважаючи на ці значеннєві особливості, 

деякі дослідники вирізняли окремі функціонально-

семантичні поля зменшеності та зменшеності-

експресивності, а також функціонально-семантичне по-

ле збільшеності-експресивності9. Не зовсім переконли-

вим видається віднесення до надкатегорії (категорії) 

кількості категорії (підкатегорії) експресивності переду-

сім тому, що її ядро становлять суфікси, які спеціалізу-

ються на вираженні лише експресивних значень, а в 

периферійній зоні перебувають словотворчі суфікси, що 
поєднують кількісне та емоційно-експресивне значен-

ня10,11. 

Створити струнку класифікацію словотвірних кате-

горій супровідної предикатності важко було ще й тому, 

що в сучасному мовознавстві досить суперечливо ви-

тлумачено співвідношення понять “оцінний”, 

“емоційний” та “експресивний”. Здебільшого вказують 

на зв’язок цих понять, але не ототожнюють їх. Емоційне 

в мові завжди є експресивним, тобто служить для увира-

знення, підсилення, але не кожне експресивне явище 

належить до емоційних. В емоційному завжди наявний 
компонент оцінки, воно виражає почуття, позитивнее чи 

негативнее сприйняття кого- чи чого-небудь12. Тому 

поняття “емоційний” і “оцінний” нерідко вживають як 

4 Gorodens'ka K.G. Sintaksichnі zasady…, op. cit., P. 23-26 
5 Vyhovanec I.R.  “Pryncypy kategoriynoyi…, op. cit.,  P. 177 
6 Gorodens'ka K.G. Sintaksichnі zasady…, op. cit.,  P. 24. 
7 Ibidem., P. 26. 
8 Vyhovanec I.R. Chastyny movy v semantyko-gramatychnomu aspekti [Part softhe language in the semantic-grammatical aspect], Kyiv: 

Nauk. dumka, 1988, 256 p. [in Ukrainian]. 
9 Bezpoyasko O.K., Gorodenska K.G. Morfemika ukrayinskoyi movy [Morphemics of the Ukrainian language], Kyiv: Nauk. dumka, 

1987, 211 р. [in Ukrainian]. 
10 Belyavskaya E.G. “Ocenochnaya variantnost semantiki slov i frazeologizmov v kontekste” [Evaluative variability of words and phrase-

ologisms semantics in context], Anglijskaya frazeologiya v funkcionalnom aspekte: Sb. nauch. tr. im. M. Toreza [English phraseology in 

functional aspect: Collection of scientificworks MGIIYa named after M.Toreza], Moskva, 1989, Vol. 336, P. 22 [in Russian]. 
11 Shutak L.B. Slovotvirna kategorizaciya subyektyvnoyi ocinky v suchasniy ukrayinskiy literaturniy movi [Word-forming categorization 

of subjective assessment in modern Ukrainian language]. Avtoreferat disertaciyi na zdobuttya naukovogo stupernya kandidata 

filologichnih nauk, Kyiv,2002, 21 p. [in Ukrainian]. 
12 Ibidem., 21 p. 
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взаємозамінні. На думку інших, емоційність не завжди 

передбачає оцінність, проте вона є “могутнім потенцій-

ним джерелом оцінності”13. Безпідставним видається 

використання поняття “експресивний” замість 

“емоційний” чи “оцінний”, як то спостерігаємо в згада-
них працях українських мовознавців14. 

Висновки. Категорія оцінки в сучасній українській 

мові – це категорія переважно супровідно-предикатного 

типу, оскільки за допомогою її словотворчих афіксів 

створюються значення різних супровідних предикатів 

базових структур. Нерідко постає питання щодо класи-

фікації словотвірних категорій супровідної предикатно-

сті, адже в сучасному мовознавстві досить суперечливо 

витлумачено співвідношення понять “оцінний”, 

“емоційний” та “експресивний.” 

 
Larysa Shutak, Galina Navchuk. Theoretical justification 

of the assessment category in modern linguistics. 

The aim of the study. One of processing issues of modern 

linguistics is the categorical approach to the study in the grammati-

cal structure of language. The separation of categorical word for-

mation led to the possibility of studying the formation of word-

forming categories by means of word-forming tools, which neutral-

ize the definitive verbal grammatical categories and become mor-

phological word-expressors of noun categories. This also distingu-

ishes the category of evaluation, which is expressed by various 

word-forming tools. That is why one of the strategic tasks of categ-

orical grammar is the need to clearly interpret the formal content of 

the category of assessment. 

Research methods: descriptive – to describe the basic proce-

sses of formation of categorical values; comparisons – to analyze, 

synthesize and summarize basic linguistic theories, as well as the 

processes that take place during the creation of valuation values; 

methods of linguistic observation, classification and systematiza-

tion – to separate the forms and means of creating the category of 

evaluation, to distinguish the features of subjective values. Scientif-

ic novelty. For the first time, the nature of valuation values in 

modern Ukrainian has been analyzed and summarized. Conclusi-

ons. The category of assessment in modern Ukrainian is a category 

of predominantly accompanying predicate type, since its word-

forming affixes create the values of different accompanying predi-

cates of basic structures. Quite often the question arises about the 

classification of word-forming categories of accompanying predi-

cacy, because in modern linguistics the relation between the terms 

“evaluative”, “emotional” and “expressive” is quite contradictory. 

Key words: grammatical category, word-suffixes and prefi-

xes, subjective-estimated meaning, negative-estimated meaning. 
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Германські мови 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 3 (23), P. 15-20        

Гордієнко О. В. Актуальні проблеми англомовної медичної термінографії та методи їх вирішення (на матері-

алі Dorland’s Illustrated Medical Dictionary). У статті досліджено такі питання  англомовної медичної термінології, як 

полісемія, синонімія, скорочення, епоніми, неологізми та методи їх лексикографічної реєстрації в термінологічних слов-

никах. Актуальність наукової розвідки зумовлена необхідністю проаналізувати  англомовну медичну термінографію. 

Предметом дослідження послугував англомовний медичний словник Dorland’s Illustrated Medical Dictionary (2012). Для 

досягнення мети було застосовано комплексну методологію: аналітичний аналіз теоретичної літератури, виданої в рам-

ках англомовної медичної термінології та науково-практичної термінографії; метод лексикографічного аналізу для ви-

вчення мега-, макро- та мікроструктур словника; метод критичного аналізу для вивчення особливостей укладання слов-

ника; зіставний метод для узагальнення отриманих даних. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в статті 

вперше досліджуються проблеми термінографічної реєстрації англомовного медичного терміна з їхньою екстраполяцією 

на методи та підходи, що застосовуються при кодифікації медичного концепту в одномовному спеціальному словнику. 

Результати дослідження. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary як одномовний спеціальний словник майже  в повному 

обсязі реєструє всі особливості англомовної медичної термінології. Укладачі словника дотримуються принципів уніфіка-

ції і стандартизації необхідних для видань такого типу. Основні проблеми медичної термінографії вирішуються поєднан-

ням в словниковій статті як лінгвістичних, так і енциклопедичних параметрів. Системний підхід при відборі терміна і 

його репрезентації, поєднання лінгвістичних і енциклопедичних методів дозволяє максимально детально кодифікувати 

інформацію про той чи інший медичний концепт. 

Ключові слова: лексикографія, англомовна медична термінологія, термінологічний словник, критичний аналіз, 

багатозначність, синонімія, епоніми, абревіатури. 

Постановка проблемы и еѐ связь с общими науч-

ными и практическими задачами. Интенсивное разви-

тие медицины и глобальная мобильность требуют как от 

медиков, так и от лингвистов решения широкого спектра 

вопросов в области научно-технической лексикографии 
(терминографии). Особенно острыми стоят вопросы про-

фессиональной коммуникации в период глобализации ан-

глийского языка, когда мы сталкиваемся с насущными 

вопросами, связанными с распространение вирусов, лече-

нием рака, открытием новых методов и подходов в профи-

лактике, диагностике и лечении различных болезней.  

Анализ последних исследований и публикаций. 

Аналитический обзор литературы показал, что решение 

таких проблем, как многозначность термина, аббревиату-

ры, сокращения, неологизмы и ряд других, широко изуча-
ются в современной терминологии (А.В. Косенко1,  

С.И. Маджаева2, B. Dzuganova3, S. Miсiс4, V. Soler5 и др.). В 

общей и научно-технической терминографии (LSP lexicog-

raphy) существует ряд работ (К.Я. Авербух6,  

О.М. Карпова7, H. Bejoint8, S. Landau9, S. Nielsen10,  

1 Kosenko A.V. “Osnovni kharacterystyky angliyskoyi medychnoyi terminologiyi” [Basic characteristics of English medical terminology], 

Naukovyi visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu” [Scientific bulletin of International humanitarian university], 2015, Vol. 2, 

N 18, P. 68‒70 [in Ukrainian]. 
2 Madjayeva S.I. “Problemy lexicograficheskogo opisaniya meditsinskoy terminologii” [On problems of lexicographical description of 

medical term], Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Volgograd State University],Volgograd : VGU, 2009, 

Vol. 2 ,№1 (9), P. 179‒184 [in Russian]. 
3 Džuganová B. English medical terminology – different ways of forming medical terms, JAHR, 2013, Vol. 4, No. 7, P. 55‒59 [in Eng-

lish]. 
4 Mićić, S. Languages of Medicine – Present and Future, JAHR, Vol. 4, No.7, 2013, P. 217‒233[in English]. 
5  Soler V. Medicine and linguistics: A necessary symbiosis in medical titles, The Journal of the European Medical Writers Association, 

2007, Vol. 16, No. 4, P.151‒152 [in English]. 
6  Averboukh K. Ya., Karpova O. M. Problem of LSP Teaching with Special Reference to Market Economy Terms, Essays on Lexicon, 

Lexicography, Terminography in Russian, American and Other Cultures, Ed. by O. Karpova, F. Kartashkova, Cambridge: Cambridge 

Scholars Publishing, 2007, P. 124–133 [in English]. 
7 Lexicography and Terminology: a Worldwide Outlook , ed. by O. Karpova, F. Kartashkova, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 

2009,  205 p. [in English]. 
8  Bejoint H. The Lexicography of English. From Origins to Present, N.Y.: Oxford University Press, 2010, 544 p. [in English]. 
9 Landau S. I. Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography, 2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 496 p. [in Eng-

lish]. 
10 Lexicography in the 21st Century. In Honour of Henning Bergenholtz (Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP), 

ed. by S. Nielsen, S. Tarp., Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009, Vol. 12, 341 p. [in English]. 
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P. G. J. van Sterkenburg11 и др.), посвящѐнных различ-

ным областям знаний, но лакуна, посвящѐнная систем-

ному подходу в решении вопросов теоретической тер-

минографии медицины, остаѐтся незаполненной, дан-

ный факт и подтверждает актуальность данного иссле-
дования. 

Цель нашей работы – исследовать методы и подхо-

ды терминографического описания англоязычных меди-

цинских терминов в общих одноязычных медицинских 

словарях на примере англоязычного медицинского сло-

варя Dorland’s Illustrated Medical Dictionary (DIMD)12 

как одного из наиболее популярных среди медиков, 

лингвистов и широкого круга пользователей. 

Научная новизна. В данной статье впервые иссле-

дуются проблемы терминографической регистрации 

англоязычного медицинского термина с их экстраполя-
цией на методы и подходы регистрации в одноязычном 

терминологическом словаре. Медицинский словарь 

DIMD представляет особый интерес наряду с работами 

такого типа, как словарный справочник, сочетающий в 

себе несколько подходов для регистрации терминов 

области медицины: традиционный лингвистический, 

терминографический и энциклопедический. Авторы 

отдают предпочтение алфавитному построению слова-

ря, решая вопросы систематизации значений термина 

при помощи тематического принципа презентации ме-

дицинского концепта внутри словарной статьи. Несмот-
ря на однотомный объѐм, данному изданию удаѐтся ре-

шить вопрос унификации и стандартизации термина, 

что представляет удобство для пользователя. Объектом 

исследования является англоязычная медицинская тер-

минография, а предметом англоязычный медицинский 

словарь Dorland’s Illustrated Medical Dictionary (2012). 

Для достижения поставленной цели мы использовали 

комплексную методологию: аналитический анализ 

теоретической литературы, изданной в рамках англо-

язычной медицинской терминологии и научно-

практической терминографии; метод лексикографиче-
ского анализа, для изучения мега-, макро- и микрострук-

тур словаря; метод критического анализа словаря раз-

работанный R.R.K.  Hartmann13; сопоставительный ме-

тод для обобщения полученных данных. 

Изложение основного материала. Основными 

задачами, которые ставят перед собой создатели терми-

нологических словарей, являются отбор словника, уни-

фикация и стандартизация термина, доступность мате-

риала для адресата, разработка методов и подходов, так 

называемых  инструментов терминографии, для реги-

страции всех необходимых данных о термине в теле 
словаря согласно его типа.14 

Среди главных особенностей и проблем регистра-

ции англоязычных медицинских терминов в словарных 

справочниках, как уже было указано ранее, исследовате-

ли выделяют такие вопросы, как  кодификация в слова-

рях многозначности термина, синонимии, аббревиатур, 

эпонимов, сокращений, неологизмов. Рассмотрим, как 

данные проблемы решаются в одноязычных специаль-

ных словарях.  

Анализируемое 32е издание медицинского словаря 

Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, вышедшее в 

Соединѐнных Штатах Америки в издательстве Saunders, 

Elsevier Inc. в 2012 году, представляет собой одноязыч-
ный иллюстрированный англоязычный медицинский 

словарь, напечатанный на 2147 страницах и включаю-

щий около 124 000 словарных вводов, дополненных 

1525 иллюстрациями, около 500 из которых являются 

обновлѐнными в сравнении с предыдущим изданием. 

Данный словарь так же имеет электронный аналог, 

представленный в интернете на странице 

www.dorlands.com. Адресатом словаря являются иссле-

дователи, практикующие медики, студенты, пациенты и 

широкий круг читателей интересующихся медициной. 

Автором первого издания словарных справочников 
серии Dorland’s был  доктор Вильям Александр Ньюман 

Дорланд (Dr. William Alexander Newman Dorland), 1864 

г.р., выпускник университета в Пенсильвании 

(University of Pennsylvania). В своѐ время работал в об-

ласти акушерства и гинекологии, а затем преподавал в 

университете в Чикаго (Loyola University Post-Graduate 

Medical School)15. 

В настоящее время в медицинской лексикографии 

создано 32а издания медицинских справочников серии 

Dorland’s cо значительно расширившимся списком авто-

ров, представленных исследователями и практиками 
различных областей медицины. Неоспоримо важным 

является тот факт, что в современных изданиях специа-

льных словарей в авторские коллективы включены лин-

гвисты. Так, например, к 29му изданию 2х томного анг-

ло-украинского издания серии Dorland’s Ілюстрований 

Медичний Словник Дорланда (2003) были привлечены 

сотрудники Института украинского языка НАН Украи-

ны и издательства «Украинская энциклопедия». 

Анализ макроструктуры словаря Dorland’s Illus-

trated Medical Dictionary (2012) показал, что словарные 

вводы представлены в алфавитном порядке. По количе-
ству языков словарь является одноязычным, по охвату 

содержания – общемедицинским, по цели представле-

ния информации – специальным, по размеру – полный, 

по оформлению – печатный. 

Источниками словаря послужили официальные и 

стандартизованные номенклатуры (e.g. Terminologia 

Anatmica, Recommendations of the Nomenclature Commit-

tee of the International Union of Biochemistry and Molecu-

lar Biology), базы данных (e.g. Taxonomic Outline of the 

Archaea and Bactrria), фармакопеи (e.g. The United States 

Pharmacopeia), современные медицинские практикумы 
(e.g. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-

ders) и другие терминологические справочники. 

Данный отбор терминов позволил корректно отра-

зить современные англоязычные термины в области 

анатомии, биохимии, молекулярной биологии, психиат-

рии, а также номенклатуры ферментов, вирусов и бакте-

рий. 

Анализ мегаструктуры словаря DIMD позволил 

11 A Practical Guide to Lexicography, ed. by P. G. J. van Sterkenburg, John Benjamins Publishing, 2003, 459 p. [in English]. 
12 Dorland`s Illustrated Medical Dictionary, Elsevier : Saunders, 32nd edition, 2012, 2147 p. [in English].  
13 Hartmann R. R. K. Teaching and Researching Lexicography (Applied Linguistics in Action Series), Harlow: Pearson Education Lim-

ited, 2001, 213 p. [in English]. 
14 Manual of Specialised Lexicography: the Preparation of Specialised Dictionary, ed. by H. Bergenholtz, S. Tarp, Amsterdam; Philadel-

phia: John Benjamins Publishing Company, 1995, 254 p. [in  English]. 
15 Find a grave, [Electronic resource], 2010‒2019, URL: https://www.findagrave.com/memorial/49174576/william-alexander_newman-

dorland (application date 15.09.2019), title from the screen. [in English]. 

http://www.dorlands.com
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выявить, что данное издание включает следующие раз-

делы: предисловие, содержание, список консультантов, 

руководство как пользоваться словарѐм, статью об осно-

вах медицинской терминологии  (Fundamentals of Medi-

cal Terminology by Joseph M. Patwell), собственно сло-
варь и приложения.  

В приложения включены следующие позиции: ин-

формация о наиболее часто используемых терминоэле-

ментах и их этимология, список аббревиатур и символов 

(греческий алфавит, символы генетики, математики, 

статистики), список фобий, таблица химических элемен-

тов, эквиваленты температур по Цельсию и Фаренгейту, 

единицы мер, референтные интервалы интерпретации 

лабораторных анализов. Завершается словарь библио-

графическими данными об иллюстрациях и таблицах, 
включѐнных в DIMD. 

Ниже представлена Таблица 1, в которой дан коли-

чественный анализ словаря DIMD с подсчѐтом входных 

единиц (включая главные и дополнительные вводы ) на 

каждой 100й странице. 

 

№ п/п Страница словаря Буква алфавита Количество слов 

1 1 A 78 

 2 100 A 51 

 3 200 B 68 

 4 300 C 48 

 5 400 С 55 

 6 500 D 62 

 7 600 E 49 

 8 700 F 45 

 9 800 G 77 

 10 900 H 56 

 11 1000 L 49 

 12 1100 M 51 

 13 1200 M 124 

 14 1300 N 59 

 15 1400 P 61 

 16 1500 P 55 

 17 1600 R 22 

 18 1700 S 61 

 19 1800 S 54 

 20 1900 T 30 

 21 2000 U 54 

Таблица 1.  

Количественный состав словаря DIMD 

Общее количество слов на анализируемых страницах 

1209 единиц, соответственно их среднее арифметическое 

составляет 57,57. 

Анализ микроструктуры словаря показал, что она 

является сложной, многокомпонентной, сочетающей в 
себе лингвистические и энциклопедические параметры.  

Что касается лингвистических параметров, то в сло-

варных статьях DIMD регистрируется как одно, так и бо-

лее определений одного термина с описанием информации 

о форме слова, орфоэпических характеристик, грамматиче-

ской, этимологической и семантической информации. Не-

которые словарные статьи DIMD включают несколько 

дополнительных подводов (subsubentry). 

Заглавными вводными единицами являются термино-

элементы, существительные и прилагательные (термины 

общеупотребительной медицинской лексики, химические 
и фармацевтические термины, имена собственные, эпони-

мы), словосочетания, аббревиатуры, которые выделены 

жирным шрифтом красным цветом. Pict. 1 иллюстрирует 

примеры словарных статей с различными типами вводов, в 

виде аббревиатур, терминоэлементов, существительных и 

прилагательных. 
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Picture 1. Main entries in DIMD. 

Заглавные слова разделены на слоги и сопровожда-

ются фонетической транскрипцией с обозначением уда-

рения, далее следует грамматическая информация 

(число, окончание в родительном и множественном чис-

ле), этимологическая характеристика (язык происхожде-
ния с указанием терминоэлемента/ов или  правописания 

термина на языке оригинала), семантическая информа-

ция (одна или несколько дефиниций) и иногда биогра-

фические данные. 

В некоторых словарных статьях даѐтся информация 

об источнике термина, так, обозначение TA свидетель-

ствует о том, что термин взят из номенклатуры Termino-
logia Anatomica. Такой пример представлен ниже на Pict. 

2. в словарной статье nasion. 

Picture 2. Registration of terminological source in DIMD 

Словарные статьи могут включать производные от 

заглавного термина. Например, Pict. 3. иллюстрирует 

словарный ввод, которым является существительное 

lipemia с регистрацией прилагательного lipemic. 

Picture 3. Illustration of the main entry with its noun derivative and subentry in DIMD 

Использование перекрестных ссылок помогает 

отобразить синонимию в пределах конкретного кон-

цепта, как это показано на примере словарных статей 

на Pict. 4. описывающих заболевания и состояние. 

Picture 4. Illustration of cross references in DIMD. 
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Picture 5. Illustration of additional subentries in DIMD  

В конце дефиниции иногда подаются подвводы, раз-

мещѐнные как на одной, так и на нескольких страницах. 

Так, после словарной статьи disease следует 18 страниц 

уточняющей информации с примерами различных болез-

ней, представленных в алфавитном порядке с дефиници-

ей, сопровождающейся в некоторых вводах перекрѐстной 

ссылкой или иллюстрацией, что позволяет раскрыть тер-

минологический концепт в максимально полной мере. 

Picture 6. Illustration of additional subsubentries in DIMD 

Дополнительных вводов к словарной статье DIMD 

может быть несколько, заглавное слово в них регистри-

руется только заглавной буквой и идѐт в сочетании с 

существительным или прилагательным. Яркой иллю-

страцией такого типа подачи информации является Pict. 

5. с фрагментом словарной статьи curettage. 

 
Энциклопедические параметры на уровне микро-

структуры DIMD широко представлены в виде иллю-

страций (фотографии, рисунки, схемы, таблицы и т.д.) и 

библиографической информации, включѐнных в словар-

ную статью. Данный терминографический инструмент 
позволяет дополнить лингвистические и внелингвисти-

ческие характеристики термина, с максимально возмож-

ной кодификацией и систематизацией всей информации  

о том или ином медицинском концепте. 

Результаты исследования позволяют сделать вы-

вод о том, что 32е издание медицинских словарных 

справочников серии Dorland’s Dorland’s Illustrated Medi-

cal Dictionary являясь одноязычным специальным сло-

варѐм, который практически в полной мере регистриру-

ет особенности медицинской англоязычной терминоло-

гии, используя системный поход к отбору и репрезента-

ции медицинских терминов. В словаре DIMD соблюда-

ются принципы унификации и стандартизации необхо-

димые для словарей такого типа. DIMD доступен для 

пользователя, при объеме, регистрирующем около 

124 000 вводов, включая иллюстрации, многочисленные 
таблицы и приложения, словарь издан одним томом. 

Основные проблемы медицинской терминографии ре-

шаются сочетанием в словарной статье как лингвисти-

ческих, так и энциклопедических параметров. Вопросы 

синонимии и многозначности разрешаются использова-

нием перекрѐстных ссылок и использованием дополни-

тельных вводов. Этимологическая информация помога-

ет разобраться пользователю со значением, правильным 

пониманием и применением эпонимов. Разнообразные 

приложения снимают трудности понимания специаль-

ных аббревиатур, сокращений, символов. В свою оче-
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редь, вопрос регистрации неологизмов остаѐтся откры-

тым и вероятно будет решѐн в последующих электрон-

ных изданиях словаря.  

Перспективой дальнейшего исследования является 

детальное изучение методов и подходов при регистра-
ции медицинских терминов в англоязычных медицин-

ских словарных справочниках других типов и, как след-

ствие, разработка системного подхода в теоретической 

терминографии, кодифицирующей англоязычные меди-

цинские термины. 

 
Gordiyenko Olena. Current issues of English mediclal 

terminography and methods of their solution (based on Dor-

land’s Illustrated Medical Dictionary). The article explores such 

issues of English medical terminology polysemy, synonymy, ab-

breviations, eponyms, neologisms and methods of their lexico-

graphic registration in terminology dictionaries. Under the study 

English medical terminography and medical dictionary Dorland's 

Illustrated Medical Dictionary (2012).Such issues were not yet the 

subject of lexicographic study, that determines the relevance of the 

chosen topic. To achieve the goal, a complex methodology was 

applied: analytical analysis of theoretical literature published with-

in English medical terminology and scientific and practical termi-

nography; lexicographic analysis for studying mega-, macro- and 

microstructures of the dictionary; method of critical analysis for 

studying the features of the dictionary compilation; method of jux-

taposition for summing up the obtained findings. The scientific 

novelty of the study is that the article first explores the problems of 

terminographic registration of an English medical term with their 

juxtaposition to methods and approaches used for codifying a med-

ical concept in a monolingual special dictionary. Conclusions. It 

has been revealed that main issues and features of English medical 

terms such as polysemy, synonymy, abbreviations, eponyms are 

fully represented in Dorland's Illustrated Medical Dictionary, as a 

monolingual special dictionary. In its turn, the problem of neolo-

gisms needs further consideration. Compilers of the dictionary 

adhere to the principles of unification and standardization required 

for such type of dictionaries. The main problems of medical termi-

nography are solved by the combination of linguistic and encyclo-

paedic parameters in dictionary entries. The issues of synonymy 

and polysemy of medical term are solved by the use of cross refer-

ences and additional subentries. Etymological information helps to 

understand the meaning and use of eponyms. Various applications 

eliminate the difficulty of understanding special abbreviations and 

symbols. The systematic approach to medical term selection and its 

representation, the combination of linguistic and encyclopaedic 

methods allow to achieve the most detailed codification of infor-

mation about a particular medical concept. 

Keywords: lexicography, English medical terminology, ter-

minological dictionary, critical analysis, polysemy, synonymy, 

eponyms, abbreviations, neologisms, dictionary entry, cross refer-

ences. 
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Ничий В. Понятие лица в изучении проблематики безличных предложений. Цель исследования. Статья пос-

вящена анализу понятия “лицо” в безличных предложениях. Происходит сравнение структуры безличных предложений 

с неопределенно-личными и обобщенно-личными. Рассматриваются формы выражения сказуемого в безличных предло-

жениях. Употребление безличных конструкций исследуется на примере произведений из художественной литературы. 

Спецификой темы обусловлен комплексный подход к применению методов исследования, среди которых: дескриптив-

но-эмпирический метод позволил установить формальные, генетические, семантические и функциональные характерис-

тики понятия лица в структуре безличных предложений. С помощью метода сравнительно-исторического анализа уста-

новлено происхождение безличных предложений. Описательно-аналитический метод сделал качественный анализ пре-

дмета исследования. Научная новизна. Впервые исследуются точки зрения относительно некорректности термина 

“безличные предложения” и высказана гипотеза о двусмысленности термина “лицо”. Выводы. Доказано, что безликость 

как категория может быть обусловлена семантически и грамматически. Семантически она обусловлена тогда, когда без-

личные конструкции обозначают бессубъектный процесс, то есть природные, погодные, метеорологические явления, в 

которых человеческое сознание не определяет субъекта. 

Ключевые слова: безличные конструкции, имперсонализм, бессубъектные предложения, обобщенно-личные пред-

ложения, неопределенно-личные предложения. 

 

 Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими завданнями. Безособові речення у фра-

нцузькій мові беруть свій початок з латинської мови. 

Поняття особи виступає наріжним каменем у вивченні 

безособових речень. З філософського погляду особа – 
людський індивід в аспекті його соціальних цінностей, 

що формуються в процесі історично конкретних видів 

діяльності. Особа є сукупністю трьох її основних скла-

дових: біогенетичних задатків, дії соціальних чинників і 

її психосоціального ядра – “Я”. Людина як особа є про-

цес, що вимагає невпинної душевної роботи. Людину 

філософія розуміє як цілісність1. У граматиці розрізня-

ють три особи: 1-а відповідає тому, хто говорить (у фра-

нцузькій мові вона може бути виражена займенниками 

je, moi; 2-а відповідає тому, хто слухає: tu, toi; 3-я – будь

-яка особа чи річ, про яку говорять і яка не бере участі у 
діалозі: il, elle, lui. Ці особи змінюються за числами: 1-а 

особа множини – сукупність осіб, до яких належить мо-

вець: nous; 2-а особа множини – сукупність осіб 

(присутніх або ні), до яких звертається мовець: vous; 3-я 

особа множини – сукупність осіб або предметів, про які 

говорять: eux. Коли конструкція речення не вказує на 

особу, то говорять про безособову форму. У французь-

кій мові існує три безособові дієслівні способи: 

l’infinitif, le participe, le gérodif [див. Grammaire expliquée 

du français, Grammaire Larousse du français contemporain, 

Grammaire utile du français, Nouvelle grammaire du fran-

çais та ін.]. Проте ми приєднуємося до думки М. Маяра, 

що французький інфінітив і дієприкметник (participe) не 

можна зарахувати до безособового способу, оскільки 

(на відміну від безособових виразів) інфінітиву та діє-

прикметнику у французькій мові може передувати імен-
никовий підмет: Pierre est fatigué, il va partir2. Існують 

також безособові звороти, які є і безособовими форма-

ми. У французькій мові цю роль виконує третя особа 

чоловічого роду: il faut, il neige, il me semble, il y a. У цій 

функції не можна вжити ні elle, ні on. Особа il не вказує 

тут на чоловічий рід, а на невизначений рід. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 

започатковано розв’язання проблеми. Європейська 

граматична традиція, що сягає античності, в основному 

використовує термін “безсуб’єктні речення”, проте він 

уважається неточним. Е. Бенвеніст обґрунтував доціль-
ність терміна “неособові речення” як опозиції до термі-

на “особові речення”, а Л. Теньєр віддавав перевагу по-

няттю “безвалентності”3. Серед значної кількості запро-

понованих зарубіжними, сучасними російськими й укра-

їнськими мовознавцями термінів: “безсуб’єктні”  

(В. Д. Овсянико-Куликовський, О.О. Потебня, 

Г. О. Золотова),“екзистенційні” (О.О. Шахматов), “одно

ядерні” (І. І. Слинько), “безпідметові” (Л.А. Булаховсь-

кий), “одноособові” (Г. О. Золотова, І. Р. Вихованець) 

тощо, досі не знайдено терміна, який би задовольнив 

більшість мовознавців. 

1 Philosofskiy slovar [Philosophical dictionary], pod redaktsiyey I.T. Frolova, 6-e izdaniye, Moskva, Politizdat, 1991, P. 282 [in Russian]. 
2 Maillard M. Vers une théorie unitaire de l’impersonnel? [Towards a unitary theory of the impersonal?], L’impersonnel. Mécanismes 

linguistiques et fonctionnements littéraires [Linguistic mechanisms and literary functions], Grenoble : Ceditel. Université de Grenoble – 

Stendhal, 1991, P. 227–244 [in French]. 
3 Teniyer L. Osnovy structurnogo sintaksisa [Fundamentals of structural syntacs], Moskva, Progress, 1988, P. 251 [in Russian]. 
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Метою написання даної статті є дослідити поняття 

“особа” у структурі безособових речень, проаналізувати 

походження цього поняття і дослідити питання еволюції 

безособових речень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ви-
вчаючи проблему безособовості, не можна оминути ува-

гою термін “імперсоналізм”. Імперсоналізм – форма 

новоєвропейського світогляду, одна із домінант культу-

ри XX століття. Це філософія безособовості, яка ставить 

взаємовідносини між субстанціями над їх внутрішньою 

природою. У мовознавстві безособовість постає як зага-

льне синтаксичне значення, зокрема як семантика струк-

турної схеми двоскладних речень, що позначають дію 

або стан, незалежні від їх творця чи носія . 

Слід розрізняти безособові, неозначено-особові та 

узагальнено-особові речення. У неозначено-особових 
реченнях підмет виражено займенником on, який вказує 

на неозначену, невідому, узагальнену особу. У розмов-

ній мові цей займенник вживають також замість особи 

nous (ми): On se quitte, on va enfin avoir le temps d’être 

heureux. Присудок стоїть у 3-й особі однини теперіш-

нього, минулого або майбутнього часу: On la mena à la 

chambre de Bernard par un long couloir.  В узагальнено-

особових реченнях присудок виражений дієсловом у 3-

ій особі однини і означає дію, стан, ознаку, що стосуєть-

ся будь-якої особи взагалі. Підметом у таких реченнях 

виступають неозначено-особові займенники: On 
n’épouse pas les cadeaux. Безособовим називається ре-

чення, дієслівний предикат якого вживається у формі 3-

ої особи однини і означає дію чи стан, що не співвідно-

ситься з виконавцем, наприклад: Il faisait beau dehors. 

Безособові речення можуть позначати: 1) стихійні 

явища природи; 2) стихійні явища внутрішніх станів і 

психіки людини; 3) сферу модальності; 4) значення іс-

нування, наявності, мислення. Різноманітність цих влас-

не семантичних сфер і зумовлює проблему тлумачення 

безособових речень4. 

Дослідження особливостей природи безособових 
речень, неоднозначне розуміння традиційного поняття 

потребує внесення більшої визначеності в тлумачення 

терміна.  

Некоректність терміна “безособові речення” у су-

часному мовознавстві спонукає до роздумів. Справді, 

якщо “дієслівна форма має ознаку особи”5, то чи доціль-

но вживати цей термін? Чи існують дієслова у францу-

зькій мові, що не розрізняють особу, й чи існує мова, у 

якій не виражається особа? Відповімо, процитувавши 

О.М. Пєшковського: “Особа є необхідною категорією 

мовної (і не тільки мовної) дійсності… адже без особи 
мовця не може бути і мови, особа мовця передбачає осо-

бу слухача, а обидві ці особи передбачають зовнішній 

світ… є для них третьою особою… Порівнюючи з інфі-

нітивом, у безособовому дієслові усвідомлюється дещо 

на зразок особи… У безособовому дієслові є відомий 

мінімум особи, відомий натяк на особу”6. 

 Безособові речення – особлива семантико-

граматична структура. В ній немає підмета (діяча, вико-

навця дії), немає особи як носія предикативної ознаки. 

Дія чи стан, про які йдеться в таких реченнях, здійсню-

ється стихійно, незалежно від волі чи бажання людини. 
Можна стверджувати, що форма цих конструкцій про-

дукує специфічний зміст, пов’язаний із фатальністю. 

Фатальність паралізує волю людини, робить її бездіяль-

ною, унеможливлює втручання в хід подій. Усвідомлен-

ня фатальності події провокує осмислення неможливос-

ті реалізації суб’єктом його волі. Безособові речення – 

завжди стан з відтінком мимовільності, неусвідомленос-

ті. Людина не може перебрати на себе функцію сили, 

яка стоїть на перешкоді реалізації її волі, і капітулює.  

Безособовими називають речення, дієслівний пре-

дикат яких вживається у формі 3-ої особи однини і не 
узгоджується з присутнім у реченні іменником. 

С.Д. Кацнельсон розрізняє два типи безособових речень: 

1) безособовість, зумовлена відсутністю особових форм 

у дієслова і 2) безособове вживання дієслова, яке має 

особові форми7. Дієслова, що означають природні яви-

ща не мають особових форм і тому можуть бути названі 

власне безособовими. Зовсім по-іншому виглядає ситуа-

ція із дієсловами трусити, заносити та ін, які відміню-

ються за особами, але в реченнях: Машину сильно тру-

сило чи Вітром занесло солому вони вжиті в безособо-

вій формі. Дієслова другого зазначеного типу називають 
особовими в безособовому вживанні. 

На думку Г. Г. Почепцова, безособовим називаєть-

ся таке речення, присудок якого не відноситься ні до 

особи, ні до предмета, ні до абстрактного поняття. Безо-

собові речення описують явища навколишнього світу, 

що відбуваються незалежно від волі або бажання люди-

ни і є результатом розвитку абстрактного мислення8. 

Слід розрізняти безособові речення і безособові 

конструкції. Безособова конструкція входить до струк-

тури самого речення, є його складовою. Деякі безособо-

ві конструкції виступають одночасно реченнями: Il 
pleut, Il neige, Il vente. Це в основному, коли йдеться про 

“метеорологічні” дієслова, які не мають валентності на 

додаток. Хоча більшість є лише складовими безособово-

го речення: il est +прикм./імен./присл., il y a, il faut, il 

semble та багато інших. 

Сутність безособовості розглядають лінгвісти по-

різному, але найчастіше її визначають через ознаку без-

суб’єктності. 

Безособові дієслова не співвідносять дію з агенсом. 

Е. Бенвеніст вважає, що вони не мають категорії особи. 

На його думку, третя особа є за своєю структурою не-
особовою формою дієслівної флексії. Цю форму вжива-

ють завжди, коли особу не вказують, особливо у безосо-

бових виразах. Особам “я” і “ти” властива унікальність, 

бо “я” є ініціатором висловлювання, а “ти” слухачем. А 

особа “він” може представляти собою безкінечну кіль-

кість суб’єктів – або жодного. Форму третьої особи, на 

4 Nichyi V. Semantyko-syntaksychni osoblyvosti funktsionuvannya bezosobovykh konstruktsiy iz zaymennykamy il i ça u frantsuzkiy 

movi [Semantic-syntactic features of the functioning of impersonal constructions with pronouns il and ça in French], Aktualni pytannia 

suspilinih nauk ta istorii meditsini (APSNIM) [Current issues of social studies and history of medicine], Joint Ukrainian-Romanian scien-

tific journal, 2017, N 4(16), P. 152–155 [in Ukrainian]. 
5 Bally Ch. Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka [General linguistics and questions of French language], Moskva, izd-

vo inostr. lit, 1955, P. 260 [in Russian]. 
6 Peshkovskyi A. Russkiy sistaksis v nauchnom osveshchenii [Russian syntax in scientific coverage], Moskva, Uchpedgiz, 1956, P. 343 

[in Russian]. 
7 Katsnelson S. Tipologiya yazyka i rechevoye myshleniye [Typology of language and speech thinking], Lviv, Nauka, 1972, P. 58 [ in 

Ukrainian]. 
8 Pocheptsov G. Sintagmatika angliyskogo slova [Syntagmatics of the english word]. Kyiv, Vyshcha shkola, 1976, P. 52 [in Ukrainian]. 
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Nichyi V. The concept of a person in the study of the problems of impersonal sentences... 

думку Е. Бенвеніста, може приймати будь-який суб’єкт, і 

цей суб’єкт, виражений або невиражений, ніколи не є 

“особа”9. 

О. Бондарко зараховує безособові форми до системи 

форм особи й пише про їх порівнянність із семантикою 3-ї 
особи, при цьому він заперечує їхню тотожність із значен-

ням 3-ї особи10. 

О. Пєшковський називав безособовими “такі одно-

складні речення, в яких виражається дія чи стан, що вини-

кають та існують незалежно від виконавця дії і носія озна-

ки”. 

Безособові речення здебільшого розглядаються у мо-

вознавстві як безсуб’єктні. У деяких безособових реченнях 

типу: Морозить, Стало розвиднюватись чи лат. pluit “іде 

дощ” суб’єкт відсутній, оскільки в них немає іменника, 

який зміг би виконати цю функцію. Але як бути із безосо-
бовими реченнями на зразок Його морозить, Мені хочеть-

ся чаю, Течією поліно віднесло до берега, у складі яких є 

іменники, що тяжіють до дієслова? Чи можливо виокреми-

ти суб’єкт у таких реченнях? Зазначимо, що традиційна 

граматика заперечно відповідає на це запитання, посилаю-

чись на відсутність іменника в називному відмінку. 

О. Богомолова стверджує, що безособова форма діє-

слова, на відміну від особової, означає дію, підмет якої є 

суб’єктом чи об’єктом лише формально, тобто не предста-

вляючи ніякого реального предмета чи особи: il pleut, il 

neige, il fait froid; il me semble que tu es triste; il est prouvé 
que l’atome est décomposable11. 

За О. Селівановою, безособові дієслова – це дієслова, 

що позначають процес безвідносно до особи його суб’єкта 

(його виконавця або носія)12. Вони є виявом універсальної 

семантико-синтаксичної опозиції особовості й безособово-

сті та передають стан природи й навколишнього середови-

ща, стихійні явища природи, фізіологічні та психологічні 

стани людини, модальні оцінки наявності, відсутності, 

існування, небуття, необхідності, заборони, можливості, 

успіху і т. ін. Особа суб’єкта в реченнях із значеннями ста-

нів людини, модальних оцінок різних типів може познача-
тися лексично-типологічно давніми формами, наприклад, в 

українській мові давальним або родовим відмінком особо-

вого займенника або іменника (мене нудить, нам не ві-

риться, батька не стало, дурням щастить). 

Дискусійним залишається питання еволюції безособо-

вих речень на позначення явищ природи. О. Потебня вва-

жав, що вони є результатом усунення первинного підмета 

(Мороз морозить13). О. Селіванова вважає, що безособові 

дієслова мають неповну парадигму словоформ, обмежену 

інфінітивом, формами 3-ої особи однини теперішнього й 

майбутнього часу та середнього роду однини минулого 
часу й умовного способу. До безособових іноді зарахову-

ють неозначено-особові й узагальнено-особові значення 

дієслів. Деякі особові дієслова у контексті можуть отриму-

вати статус безособових дієслів, що супроводжується збе-

реженням семантики або виникненням нового значення. 

Категорія безособовості пов’язана з іншими дієслівними 

категоріями: способом, видом, часом, станом. 

Головний член безособових конструкцій утворено: 1) 

безособовими дієсловами в прямому значенні цього слова, 

тобто тими, що позначають явища природи (il pleut, il 

neige, il gèle, il grèle, il tonne, і т.д.) і які утворюють речення 

без реального підмета чи будь-якого додатка, які можуть 

бути поширені тільки за певних умов (il pleut souvent, il 
pleuvait hier, il pleut à verse та под.); 2) тими самими дієсло-

вами у переносному значенні, які дають змогу поруч з ви-

димим підметом (il neutre) вживати реальний підмет у фор-

мі прямого додатка (Il pleuvait de la lumière à travers la 

verdure encore grêle); 3) безособовими дієсловами, які вира-

жають фізичний стан і вимагають непрямого додатка (для 

більшості займенникових), які перегукуються із dativus 

ethicus у латинській мові: il m’apparait, il me vient (à 

l’esprit), il me souvient, il m’est avis та ін. (…il lui venait des 

joies désordonnées…); 4) зворотами та безособовими 

дієсловами: il faut, il est, il y a, il se trouve, il s’ensuit, il se 
peut, il importe, il convient, il advient, il existe, il manque, il 

reste qch і т.д. (Il existait des exceptions, et beaucoup, 

beaucoup!); 5) звичайними дієсловами, тобто особовими, 

але які вживаються у цій конструкції в безособовому зна-

ченні: Il nous est arrivé une chose assez bizarre14. 

Л. Ілія вважає, що дієслова з перехідним значенням, 

як правило, не можуть бути присудком. 

Присудком у безособовому реченні може бути: 

Неперехідне дієслово, яке позначає: 

а) рух (arriver, sortir, tomber, venir та ін.): 

Quoi qu’il arrive. 
б) існування, стан (être, demeurer, manquer, rester та 

ін.): 

Il reste du jambon et du fromage. 

в) стан, існування з деякими дієсловами в безособовій 

формі (faire, avoir та ін.), здебільшого в описі явищ приро-

ди і под.: Il faisait froid, а також avoir, яке утворило з зай-

менниковим прислівником нероздільну сполуку: 

… il n'y a plus rien à dire ni rien à souhaiter…. 

Дієслово prendre, якщо воно має непрямим додатком 

придієслівний займенник: Il me prenait une fièvre de remords 

qui redoublait à chaque minute, et qui enfin devenait 
irrésistible. 

2. Дієслова, безособові за своїм значенням, які позна-

чають здебільшого явища природи або вжиті у переносно-

му значенні: 

Il pleuvait de la lumière à travers la verdure encore grêle. 

Безособові дієслова можуть мати: 

а) займенникову форму: 

Il me semble que je fonds. 

б) пасивну форму: il a été décidé que…; il est rappelé au 

public que… 

Присудок безособового речення може бути складе-
ним: 

Il ne s’agit point d’indéfiniment, mais de quelques jours. 

У безособовому реченні підмет може бути відсутнім: 

1. Як стилістичний варіант з деякими дієсловами в 

безособовій формі у розмовній мові: 

Ya pas de mal jusqu’ici. 

2. У деяких фразеологічних виразах, для яких звична 

відсутність безособового займенника: n’empêche, n’importe, 

9 Benvenist E. Obshchaya lingvistika [General linguistics], Moskva, Progress, 1974, 447 p. [in Russian]. 
10 Bondarko A. Teoriya morfologicheskikh kategoriy [The theory of morphological categories], Lvov, 1976, P. 71–84 
11 Bogomolova O. Sovremennyy frantsuzskiy yazyk. Teoreticzeskiy kurs [Modern French. Theoretical course], Moskva, 1948, P. 137 [in 

Russian]. 
12 Selivanova O. Suczasna lingvistyka: terminologichna entsyklopediya [Modern linguistics: therminological encyclopedia], Poltava: 

Dovkillya, Kyiv, 2006, P. 51 [in Ukrainian]. 
13 Potebnya A. Iz zapisok po russkoy grammatike [From notes on Russian grammar], Moskva, Uchpedgiz, 1958, P. 204 [in Russian]. 
14 Iliya L. Sintaksis sovremennogo frantsuzskogo yazyka. Teoreticheskiy kurs [Syntax of modern French: Theoretical course], Moskva, 

1962, P. 299–301 [in Russian]. 
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qu’importe: 

Où veux-tu aller? – N’importe… 

3. З дієсловами manquer, falloir, paraître у народнороз-

мовній мові: 

Faut entrer là-dessous, dit Gontran. 
Різноманіття присудків, які можуть вживатися у безо-

собових конструкціях, ще раз доводять, що безособовість – 

явище, яке постійно розвивається і яке далеке від зникнен-

ня. 

Безособові конструкції з іменним компонентом, які 

включають особове дієслово у безособовому вживанні та 

іменник або цілу іменну групу, набули поширення у сучас-

ній французькій мові і неодноразово ставали об’єктом дос-

лідження мовознавців. Незважаючи на велику кількість 

особових неперехідних дієслів, які утворюють безособові 

конструкції з іменною експансією, їх семантична різнома-
нітність є досить незначною. Як зазначають майже усі дос-

лідники, це дієслова буття, становлення, руху, переходу з 

одного стану в інший. Семантика цих дієслів виражає ін-

формацію досить загального порядку, оскільки пов’язуєть-

ся з широким колом предметів, осіб і понять. За 

Т. Нікітіною, серед дієслів, які використовують у сучасній 

французькій мові в складі безособових конструкцій з імен-

ним компонентом, виокремлюють дві семантичні підгру-

пи: 1) дієслова стану, буття, переходу з одного стану в ін-

ший та 2) дієслова руху. До першої групи належать такі 

одиниці, як exister, se constituer, s’établir, se présenter, se 
former, subsister, se poser, se créer та інші; до другої групи – 

circuler, débarquer, flotter, nager, planer, rouler, pousser, 

voler, toubillonner15. 

Отже, як правило, у безособових конструкціях вжива-

ють неперехідні дієслова, які не мають валентності на до-

даток. Такі дієслова найчастіше виражають появу чогось 

чи його зникнення, рух, тобто процес, який не має справж-

нього агенса. Це перш за все дієслова, які використовують 

у складних часах допоміжне дієслово être (“бути”): Il lui 

arriva de se regarder dans le petit miroir de sa chambre, а 

також неперехідні дієслова, що використовують у склад-
них часах допоміжне дієслово avoir (“мати”): Mais il lui eut 

semblé trahir l’intelligence de Bernard. 

Зауважмо, що в безособових конструкціях вживають 

переважно неперехідні дієслова, які не здатні вводити пря-

мий додаток, проте узус допускає появу і перехідних діє-

слів у таких конструкціях. Наприклад:  

… parfois il me prend des mouvements soudains, 

De fuir dans un désert l'approche des humains. 

Уживання суб’єкта в постпозиції, а також використан-

ня безособових конструкцій там, де можна використовува-

ти особові конструкції, може пояснити тенденцію францу-
зької мови до невживання підмета у постпозиції. 

Безособовість як категорія може бути зумовлена сема-

нтично і граматично. Семантично вона зумовлена тоді, 

коли безособові конструкції позначають безсуб’єктний 

процес, тобто природні, погодні, метеорологічні явища, в 

яких людська свідомість не визначає суб’єкта. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

У французькій мові, де біля дієслова прийнято обов’язково 

вживати іменник чи займенник-підмет, безособовий займе-

нник il може служити для заповнення першого місця в 

реченні, якщо через якісь причини необхідно розташувати 
суб’єкт після дієслова-присудка. Саме цим французька 

мовна система мови зближується з англійською та німець-

кою і відрізняється від української, де можливе вживання 

дієслова без підмета. Різниця у системі мов є причиною 

того, що граматичні процеси, які маркуються показником 

безособовості, не універсальні і змінюються залежно від 

мови. 

Отже, можна визначити два типи безособовості у фра-
нцузькій мові: а) безособовість, зумовлену семантично; б) 

безособовість, зумовлену граматично, яка є способом мар-

кування різних граматичних значень. У перспективі плану-

ється дослідити вживання безособових та неозначено-

особових речень у творах французької художньої літерату-

ри і порівняти їх частотність. 
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the problems of impersonal sentences. Aim of investigation. The 

article is devoted to the analysis of the concept of “person” in imper-

sonal sentences. There is a comparison of the structure of impersonal 

sentences with indefinite personal and generalized-personal sentenc-

es. The forms of expression of the predicate in impersonal sentences 

are considered. The use of impersonal constructions is investigated 

on the example of works from fiction. The specificity of the topic is 

due to an integrated approach to the application of research meth-

ods, among which are: the descriptive-empirical method allowed us 

to establish the formal, genetic, semantic and functional characteris-

tics of the concept of a person in the structure of impersonal sentenc-

es. Using the method of comparative historical analysis it was estab-

lished the origin of impersonal sentences. Descriptive-analytical 

method made a qualitative analysis of the subject of study. Scientific 

novelty. For the first time, points of view regarding the incorrectness 

of the term “impersonal sentences” are being explored, and a hypoth-

esis is put forward that the term “person” is ambiguous. 

The variety of predicates that can be used in impersonal con-

structions, once again proves that impersonality is a phenomenon 

that is constantly evolving and far from being extinct. Impersonal 

constructions with a nominal component, which include the personal 

verb in impersonal use, and the noun or integer name group, have 

become widely used in modern French and have repeatedly become 

the subject of the study of linguists. Despite the large number of 

personal non-transitive verbs that form impersonal structures with 

nominal expansion, their semantic diversity is rather insignificant. 

As almost all researchers point out, it is the verb of being, becoming, 

moving, moving from one state to another. Semantics of these verbs 

expresses information of a rather general order, since it is associated 

with a wide range of subjects, persons and concepts. 

Conclusions. It is proved that impersonality as a category may 

be conditioned semantically and grammatically. Semantically, it is 

conditioned when impersonal constructions designate a non-subject-

free process, that is, natural, weather, meteorological phenomena in 

which the human consciousness does not define the subject. 

Key words: impersonal constructions, impersonalism, imper-

sonal sentences, generalized-personal sentences, unspecified-

personal sentences. 

 

Нічий Валентина – асистент кафедри сучасних інозем-

них мов та перекладу факультету історії, політології та між-

народних відносин Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича. В науковому доробку автора – 20 на-

друкованих праць. Коло наукових інтересів: безособові речення, 

проблеми семантичного синтаксису у французькій мові, перек-

ладознавство. 

Nichyi Valentyna – Teaching Assistant of the Department of 

Modern Foreign Languages and Translation of the Faculty of Histo-

ry, Political Science and International Studies of Yuriy Fedkovych 

Chernivtsi National University. In the scientific heritage of the au-

thor – 20 published works. Research interests: Impersonal Sentenc-

es, Problems in Semantic Syntax in French, Translation. 

 

Received: 02.08.2019 

Advance Access Published: September, 2019 

____________________  
© V. Nichyi, 2019  

15 Nikitina T. Tipologiya bezlychnykh konstruktsiy s imennym komponentom vo frantsuzskom yazyke (v plane diakhronii) [Typology of 

impersonal constructions with a named component in French (in terms of dachrony)], Grammaticheskoye znacheniye i kontekst (na mate-

riale romano-germanskikh yazykov), Minvuz, sbor. nauch. trudov, Ivanovo, 1980, P. 120–129 [in Russian]. 

 



25                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2019, №:3 (23)  

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

З УРАХУВАННЯМ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ ТА КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

В БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Надія БАБУХ, Інна ГЕОРГІЦЕ, Юлія РУСНАК 

ВДНЗ України “Буковинський державний  

медичний університет”, Чернівці (Україна), 

skoromovk@gmail.com; inna.i.gh@gmail.com; yuliya.ru@gmail.com 

 

TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

TAKING INTO ACCOUNT A PERSONALITY-ORIENTED 

APPROACH AND CORE COMPETENCIES AT BUKOVINIAN 

STATE MEDICAL UNIVERSITY 

Nadiia BABUKH, Inna HEORHITSE, Yulia RUSNAK 

Higher State Educational Establishment of Ukraine  

“Bucovinian State Medical University”, Chernivtsi (Ukraine), 

ORCID ID: 0000-0001-9003-8958; ORCID ID: 0000-0002-5556-3893 

ORCID ID: 0000-0001-9941-4411 

 

  
 

 

 

 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2019, №:3(23), P.  25-28 

UDK 378.147.016:811.161.1]-054.6-057.87  
DOI 10.24061/2411-6181.3.2019.132 

 

Methodology of teaching in higher 

school 
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Надежда Бабух, Инна Георгицэ, Юлия Руснак. Обучение украинскому языку как иностранному с учетом лич-

ностно ориентированного подхода и ключевых компетентностей в Буковинском государственном медицинском уни-

верситете. В статье рассмотрены педагогические средства и методы, способствующие личностно ориентированному подходу 

в обучении и развитии ключевых компетентностей будущего врача на занятиях украинского языка как иностранного в Букови-

нском государственном медицинском университете. Актуальность исследования обусловлена необходимостью освещения 

проблем преподавания украинского языка как иностранного с помощью различных педагогических методов и форм. Методы 

исследования обусловлены его целями и задачами. В работе использованы описательный метод, наблюдение, классификации. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проанализированы роль ключевых компетентностей и значение 

личностно ориентированного подхода для обучения украинского языка как иностранного студентов-медиков. Выводы. Опре-

делено содержание ключевых компетентностей и путей их реализации посредством использования различных средств и мето-

дов с учетом личностно ориентированного подхода к обучению украинского языка как иностранного. 

Ключевые слова: средства, методы личностно ориентированного подхода, ключевые компетентности, украинский 

язык как иностранный. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Підготовка фахівців нового рівня є важли-

вим завданням в умовах розвитку та реформування сис-

теми вищої освіти відповідно до динамічності розвитку 
ринку праці. Новітня парадигма освіти характеризується 

переходом від концепції накопичення знань, умінь та 

навичок, необхідних в типових стандартних умовах, 

передбачених кваліфікаційною характеристикою, до 

концепції особистісно орієнтованого навчання. Випуск-

ник вищого навчального закладу повинен вміти самос-

тійно та ефективно вирішувати проблеми у галузі про-

фесійної діяльності, позитивно взаємодіяти та співпра-

цювати з колегами, прагнути до постійного фахового 

зростання та творчої самореалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ню формування професійної компетентності приділила 

увагу низка вітчизняних та іноземних науковців: 

І.Г. Агапов, Б.С. Гершунський, І.В. Радзієвська. 

А.В. Хуторський, Д. Баретт, Д. Равен. 

Мета статті – з’ясувати особливості викладання 

української мови як іноземної шляхом розвитку ключо-

вих компетентностей та особистісно орієнтованого під-

ходу. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідні-

стю висвітлення проблем викладання української мови 

як іноземної за допомогою різноманітних педагогічних 

методів та форм. У дослідженні використані такі науко-

ві методи: описовий, спостереження, класифікації. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що впер-

ше проаналізовано роль розвитку ключових компетент-
ностей та значення особисто орієнтованого підходу для 

навчання української мови як іноземної студентів-

медиків. 

Виклад основного матеріалу. А. Маркова розгля-

дає компетентність як “володіння людиною здатністю й 

умінням виконувати певні трудові функції”1. Аналізую-

чи визначення професійної компетентності різних авто-

рів (О.С. Заблоцька, Е.Ф. Зеєр, К.К. Платонов), прихо-

димо до висновку, що дослідники розглядають це по-

няття як синонім слову “професіоналізм” або як його 

складову. Професійна компетентність, за визначенням 
авторів, - це сукупність знань, умінь, навичок, особисті-

сних якостей майбутнього фахівця, необхідних для за-

безпечення ефективної діяльності. Окремо розглянув 

питання визначення “компетенція” та “компетентність” 

у своїх працях М. Головань. У статті використовуємо ці 

терміни саме із такими значеннями. “Компетенція – де-

яка відчужена, наперед задана вимога до підготовки 

особи (властивості або якості, потенційні здатності осо-

би), наперед задана вимога щодо знань та досвіду діяль-

ності у певній сфері; Компетентність – це володіння 

1 Markova A. K. Psihologiya professionalizma: monografiya [The Psychology of Professionalism: A Monograph], M.: Mezhdunarodnyiy 

gumanitarnyiy fond “Znanie”, 1996, P. 8 [in Russian]. 

Методика викладання у вищій 

школі 
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компетенцією, що виявляється в ефективній діяльності і 

включає особисте ставлення до предмета і продукту 

діяльності; компетентність – це інтегративне утворення 

особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, 

досвід і особистісні властивості, які обумовлюють праг-
нення, здатність і готовність розв’язувати проблеми і 

завдання, що виникають в реальних життєвих ситуаціях, 

усвідомлюючи при цьому значущість предмета і резуль-

тату діяльності”2. Ми схиляємся до позиції автора та 

розглядаємо ці поняття саме в такому значенні. 

Формування ключових компетенцій, які необхідні 

для будь-якої професійної діяльності, в тому числі меди-

чної, є одним із найважливіших завдань професійної 

освіти.  Ознайомившись із формулюванням ключових 

компетенцій медика в різних країнах (Великобританія, 

США, Канада, Росія), схиляємось до визначення експер-
тів Ради Європи, що вказують на ключові компетенції, 

які повинні набути сучасні випускники вищих навчаль-

них закладів професійної освіти:  

соціальні компетенції – брати участь у прийнятті 

спільних рішень, функціонуванні та покращенні демок-

ратичних інститутів, урегульовувати конфлікти ненаси-

льницьким шляхом; 

комунікативні компетенції – толерантність, вміння 

спілкуватися; 

міжкультурні компетенції – розуміння відміннос-

тей, розуміння один одного, здатність жити з людьми 
різних культур, мов, релігій; 

інформаційні компетенції – володіння 

комп’ютерною грамотністю, здатність оволодіти нови-

ми технологіями в професійній галузі; 

навчальна компетенція – здатність навчатися про-

тягом усього життя, що є основою безперервної профе-

сійної освіти3. 

Аналіз вищезазначених складових компетенцій дає 

можливість визначити орієнтовний перелік базових, 

якими повинен володіти випускник вищого медичного 

закладу: комунікативність, адаптованість, мобільність, 
зібраність, колегіальність, самостійність, відповідаль-

ність, толерантність, самосвідомість, самооцінка, конку-

рентноспроможність. 

Реалізація компетентнісного навчання передбачає 

використання особистісно орієнтованого підходу. 

Особистісно орієнтоване навчання – це навчання, у 

центрі якого знаходиться особистість: її мотиви, цілі, 

неповторний психологічний склад. Виходячи з інтересів 

особистості, рівня її знань і умінь, викладач визначає 

мету знань і коригує освітній процес, керуючись розвит-

ком особистості4. 
Оскільки метою особистісно орієнтованого навчан-

ня є не просто передавання досвіду у вигляді знань, 

умінь і навичок, а й формування ціннісних орієнтацій 

особистості, її світогляду, набуття нею особистого дос-

віду діяльності, здатності адекватно діяти в проблемних 

ситуаціях, задовольняти свої індивідуальні потреби, 

відповідати на виклики часу та здійснювати свій життє-

вий проект, то можна стверджувати, що воно є компете-

нтнісним по суті. 

Принципи особистісно орієнтованого навчання 

полягають у тому, що перед подачею нового матеріалу 

викладач врахує рівень і спосіб сприйняття інформації 
студентом та передбачить незрозумілі, нецікаві момен-

ти. Відповідно до цього викладач коригує матеріал для 

найкращого його засвоєння,  до рівня розвитку студен-

тів.  

Окрім того, враховуються мотиви та інтереси на-

вчання студента, акцентується увага на вивченні матері-

алу, необхідного для розвитку його майбутніх професій-

них якостей (вивчення лексичних тем, пов’язаних із 

психологічними, моральними, професійними, якостями 

лікаря). Перед вивченням нової теми необхідно обґрун-

тувати студенту її актуальність, тоді навчальні цілі 
сприйматимуться як свої власні. Використання нових 

технологій у викладанні української мови для іноземних 

студентів є одним із найважливіших аспектів удоскона-

лення й оптимізації навчального процесу, збагачення 

арсеналу методичних засобів і прийомів. “Сьогодні в 

педагогічній літературі вже не дискутується питання 

щодо використання в навчальному процесі такого підхо-

ду. Він є офіційно визнаним і йому надається перевага в 

середовищі викладачів української мови як іноземної. 

Головним в особистісно-орієнтованому процесі є оволо-

діння українською мовою як іноземною, тобто максима-
льне врахування особистісних здібностей та інтересів 

студентів, а не сам процес викладання”5. 

Реалізація ключових компетенцій в сучасній систе-

мі освіти передбачає підготовку успішного фахівця 

упродовж всього освітнього процесу. З цією метою на 

заняттях з української мови як іноземної ми застосовує-

мо різні форми та методи.  

Для виховання рівня соціальної компетенції майбу-

тнього фахівця на заняттях української мови як інозем-

ної доречними є програмові теми, що стосуються вміння 

вибудовувати професійні стосунки в колективі, з пацієн-
том (лексичні теми: “Основні моделі взаємин “лікар-

стоматолог –пацієнт”, “Спілкування з дітьми в стома-

тологічному кабінеті”, “Етика лікаря-стоматолога”). 

Для цієї ж мети продуктивною є технологія організації 

групової навчальної діяльності (проблемний семінар 

“Компроміс із совістю для лікаря – це шлях до зради‖; 

“коло ідей” – “Яким лікарем хочу стати я?”), що сприяє 

розвитку колегіальності, вмінню робити вибір, прийма-

ти рішення, бути відповідальним. 

Комунікативна компетенція виховується предмет-

ними та позапредметними засобами і є більш ніж необ-
хідною для майбутнього медика. Обов’язковою умовою 

з боку викладача-філолога є слідкувати за мовленням 

студентів. Вдосконалення мовленнєвих навичок – неод-

мінна умова розкриття естетичної сутності мови. Цьому 

сприяють ігри, наприклад, “Зіпсутий теле-

фон” (викладач нашіптує одному зі студентів певне сло-

во, наприклад, молоко або коротке речення, скажімо, 

2 Holovan M. S. “Kompetentsiya i kompetentnist: Dosvid teorii, teoriia dosvidu” [Competence and competency: Experience of theory, 

theory of experience], Vyshcha osvita Ukrainy: Teoretychnyi ta naukovo-metodychnyi chasopys, 07/2008, N 3, P. 28 [in Ukrainian]. 
3 Radziievska I.V. “Formuvannia profesiinoi kompetentnosti medychnykh sester” [Formation of nurses professional competence], 

blemy osvity, 2008, № 57, P. 69 [in Ukrainian]. 
4 Pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka: Kurs lektsii: Navchalnyi posibnyk [Pedagogical  technologies: theory and practice: 

ture Course: Tutorial], za red. prof. M.V. Hrynovoi. Polt. derzh.ped.un-t. im. V.H. Korolenka, Poltava: ASMI, 2004, P. 37 [in Ukrainian]. 
5 Doloh O. “Innovatsiynyi pidkhid do vykladannia kursu “Ukrainska mova yak inozemna” [An innovative approach to teaching the 

course “Ukrainian as a Foreign Language”], Problemy i perspektivy yazyikovoy podgotovki inostrannyh studentov: materialy Mezhdu-

narodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (1-2 oktyabrya 2015 g.), Harkov: HNADU, 2015, P. 89 [in Ukrainian]. 

http://mediamarkt.ru/
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сестра п’є молоко. Студент передає сусідові за партою 

те, що почув, і так до останнього гравця. Опісля всі від 

останнього гравця повторюють почуте. Той, хто першим 

переплутав слова, сідає тепер останнім, і гра продовжу-

ється). Розвитку мовлення сприяє й гра “Повтори” (один 
з гравців називає якийсь предмет, наприклад, яблуко. 

Наступний повторює це слово і додає назву іншого пре-

дмета – яблуко, зошит. Аналогічно кожен наступний 

учасник гри після перерахунку всіх названих раніше 

слів додає ще одне. Перемогу отримує студент, який має 

найкращу пам’ять).  

З метою закріплення звукової вимови використову-

ють чистомовки. Викладач може скласти їх сам на різні 

звуки, наприклад: ро-ро-ро – гостре перо, ам-ам-ам —

  нікому не дам, са-са-са — вкусила оса, ра-ра-ра – висо-

ка гора, ір-ір-ір – великий двір, ма-ма-ма – холодна зима 
тощо.  

Комунікативна компетентність відіграє надзвичай-

но важливу роль при вивченні мови. Оскільки самих 

знань про мову недостатньо для процесу спілкування. З 

цією метою повинні бути сформовані мовленнєві навич-

ки. Проте й цього недостатньо для повноцінної комуні-

кації, оскільки ще необхідно вміти послуговуватися 

знаннями і навичками для висловлення власних думок, 

для правильної реакції на слова співбесідників, тобто 

необхідно виробити навички. Низка комунікативних 

тренувальних вправ покликана задовільнити ці потреби. 
До прикладу, викладач пояснює особливості утворення 

форми місцевого відмінка іменників у значенні місця, а 

згодом пропонує студентам поставити іменники у фор-

му місцевого відмінка: Чернівці – у Чернівцях, Румунія – 

в Румунії, Алжир – в Алжирі, лікарня – у лікарні, поле – 

на полі, аудиторія – в аудиторії. Такі приклади  демон-

струють та формують знання про місцевий відмінок 

іменників. Доречно запропонувати також добірку вправ 

для закріплення цієї форми у мовленні (Де ви народили-

ся? – У Сирії, Єгипті, Індії, Судані). Таким чином  роз-

виваються навички вживання української мови студен-
тами-іноземцями. Наступним етапом для студентів буде 

оволодіння вмінням вільно послуговуватися цими фор-

мами у щоденному спілкуванні. Допоміжним засобом 

пропонуємо розігрування діалогів із вживанням вивче-

них граматичних форм: Розкажіть про свою сім’ю. Чо-

му Ви вирішили стати лікарем? Де Ви зараз мешкаєте? 

У такий спосіб відбувається поглиблення контексту, 

застосування навичок у нових ситуаціях, покращується 

не лише мовна, а й комунікативна компетентність. 

Погоджуємося, що перш за все “мета вивчення іно-

земними громадянами української мови полягає у фор-
муванні комунікативної компетентності, забезпеченні 

комунікативних потреб у різних сферах спілкування: 

навчально-науковій (для отримання конкуренто-

спроможної підготовки за обраним фахом, виконання 

наукових досліджень), суспільно-політичній і соціально

-культурній (для належної адаптації та повноцінного 

орієнтування в новому соціально-культурному середо-

вищі, особистісного культурного зростання), побутовій 

(для задоволення потреб повсякденного життя), а також 

для виховання гармонійної особистості, що здатна до 

міжкультурного діалогу”6.  
Задля реалізації мети необхідним є вирішення та-

ких завдань:  

– дослідження комунікативних потреб різних кате-

горій іноземців відповідно до різних моделей мовного 

навчання та мовної ситуації, що склалася в Україні;  

– закріплення іноземцями мовних і мовленнєвих 
знань, формування вмінь і навичок комунікативно доці-

льно користуватися засобами мови у процесі спілкуван-

ня;  

– розвиток в іноземців умінь і навичок самостійної 

навчальної діяльності, вмінь навчатися, вдосконалювати 

когнітивно-операційний компонент мовленнєвої діяль-

ності як засіб усебічного розвитку особистості;  

– утвердження гуманістичного світогляду, розвиток 

вмінь міжкультурного спілкування, виховання толерант-

ного ставлення до представників інших культур та релі-

гійних переконань;  
– навчання поваги до українського народу, україн-

ської культури;  

– формування навичок критичного осмислення со-

ціальних проблем, усвідомлення життєвих цінностей. 

Особиста багатомовність як рівноправний засіб 

особистісного професійного та культурного зростання 

повинна бути результатом опанування іноземцями укра-

їнської мови. 

Міжкультурна компетенція є звичним та природнім 

явищем для студентів-іноземців, з яким вони стикають-

ся повсякчас. Вивчаючи лексичні теми, де розкривають-
ся особливості української культури, студенти знайом-

ляться ближче з країною. Окрім того, перебуваючи в 

українському середовищі, студенти часто самі цікав-

ляться тутешніми звичаями і  традиціями (лексичні те-

ми “Традиції української кухні”, “Знайомство”, 

“Порівняльний аналіз родинної лексики української мови 

та хінді”, “Особливості святкування Різдва в Україні”, 

“Традиції та звичаї моєї країни”). 

Крім того, розвиток міжкультурної компетенції має 

місце в позааудиторний час, оскільки групи студентів 

часто є поліетнічними. Професія медика зобов’язує бути 
толерантним, мати повагу та надавати допомогу людям, 

незалежно від культури, віросповідання, національності. 

На сьогоднішній день інформаційна компетенція є 

потрібною та невід’ємною складовою фахівця медичної 

галузі, оскільки ця сфера науки є динамічною та знахо-

диться в постійному розвитку. На заняттях української 

мови як іноземної практикуємо завдання, виконання 

яких потребує знаходити та використовувати інформа-

цію з різних джерел (опрацювання тематичних відео- та 

аудіо матеріалів; застосування проектних технологій). 

Студенти навчаються відбирати та синтезувати необхід-
ний матеріал серед різноманітної інформації. 

Основне завдання вищої освіти – формування твор-

чої особистості фахівця, здатного до саморозвитку, са-

моосвіти, інноваційної діяльності, іншими словами, - 

виховання фахівця з високим рівнем навчальної компе-

тенції. Вирішення цього завдання неможливе тільки 

шляхом передачі знань в готовому вигляді від викладача 

до студента. Специфіка української мови полягає в то-

му, що вона є не лише предметом і об’єктом вивчення, 

але й засобом навчання. Саме тому націленість на прак-

тичне – писемне та усне –  володіння мовою, на здат-
ність користуватися різноманітною спеціальною літера-

6 Trostynska O., Ushakova N. “Vyvchennia ukrainskoi movy studentamy-inozemtsiamy: kontseptualni zasady” [Studying the Ukrainian 

language by foreign students: conceptual backgrounds], Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi, 2014, Iss. 9, 

P.13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2014_9_4. 
7 Trostynska O., Ushakova N. “Vyvchennia ukrainskoi ..., op. cit., P.14 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2014_9_4. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Timvum_2014_9_4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Timvum_2014_9_4
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турною мовою, що вивчається, а не тільки на знання 

мови як лінгвістичного феномена, присутні в сучасних 

програмах з української мови як іноземної і присутні у 

потребах самих студентів 8. 

Навчальна програма передбачає низку тем для са-
мостійної роботи студента (“Система охорони здоров’я 

в розвинутих країнах світу”, “Нетрадиційна медицина 

Сходу”, “Роль мови в житті людини” та інші). Студент 

з пасивного споживача знань повинен стати їх активним 

творцем, що вміє сформулювати проблему, проаналізу-

вати шляхи її вирішення, знайти оптимальний результат 

і довести його правильність. У цьому плані варто зазна-

чити, що самостійна робота студентів повинна стати 

основою освітнього процесу. Розвиток навичок аналіти-

чно-синтетичної обробки інформації у студентів є од-

ним із методів навчання української мови як іноземної. 
Сюди належать такі творчі процеси, як осмислення, ана-

ліз, оцінка змісту тексту українською мовою для одер-

жання потрібної інформації. 

Вдало доповнюють розвиток навчальної компетен-

ції евристичні технології (добирання матеріалу з інтер-

нету, переказ з елементами аналізу тексту, аналіз епізо-

ду, складання діалогу, складання плану до твору), дифе-

ренційований підхід (“авторська лабораторія” – допов-

нити авторський текст, написати свою версію твору на 

задану тему, зробити власний портрет-опис). 

Особистісно орієнтований підхід, який органічно 
доповнює компетентнісне навчання, повною мірою 

сприяє розвитку ключових компетенцій майбутнього 

медика за допомогою найрізноманітніших педагогічних 

методів та форм.  

Реалізація ключових компетенцій майбутнього ме-

дика на заняттях з української мови як іноземної дає 

можливість формувати фахівця, що зможе аналізувати 

власну діяльність, критичного оцінювати погляди та 

вчинки інших, організовувати та презентувати власну 

роботу.  

Отже, можна дійти висновку про те, що особистіс-
но орієнтований підхід у процесі навчання української 

мови як іноземної сьогодні є одним із найбільш ефекти-

вних для практичного втілення розвитку ключових ком-

петенцій у студентів-іноземців та потребує подальшого 

уважного дослідження. 
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Українська література 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 3 (23), P. 29-33        

Мойсей Антоний, Никифорук Татьяна. Писатели украинской диаспоры (София Яблонская, Василий Со-

фроний-Левицкий) сквозь призму виденья Юрия Стефаника. Цель. Определить место научного наследия 

Ю.Стефаника в украинском литературоведении и выяснить значение его вклада в осмыслении литературного процесса в 

Украине в ХХ веке, исследовании жизни и творчества писателей украинской диаспоры. Методы исследования: сравни-

тельно-исторический, биографический, описательный, эстетико-функциональный, сравнительно-типологический метод, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, метод сбора, отбора и обобщения информационных данных. Научная новизна 

исследования заключается в демонстрации нового, независимого взгляда на творчество писателей украинской диаспоры. 

Представление, анализ и изучение творчества писателей украинской диаспоры сквозь призму литературоведческого 

исследования Юрия Стефаника. Выводы. Анализ статей и эссе Ю. Стефаника о творчестве писателей украинской диас-

поры показал, что судьба подарила этим людям талант, и не дала условий творить на Родине. Ю. Стефаник тонко чув-

ствовал присущие каждому художнику приметы его стиля, обращал внимание на эстетическую ценность того или иного 

автора. Он хорошо чувствовал краски языка, особенности стиля людей, о которых писал. Литературная школа, приобре-

тенная еще при отце, а позже в изданиях, с которыми сотрудничал, опыт исследовательско-текстологической работы, а 

прежде литературный талант обусловили профессионализм его суждений, убедительность оценок тех или иных эстети-

ческих явлений. Ю. Стефаник воскресил в памяти украинского народа не одну фигуру, а целую плеяду творцов духов-

ной культуры, творивших на маргинесах без всякого духовного отчуждения от родного края. Основные положения и 

выводы исследования во многом подчеркивают четкость осмысления украинской литературы в ХХ веке и могут быть 

использованы для подготовки информации об украинских писателях диаспоры.  

Ключевые слова: критик, мемуарист, диаспора, Ю. Стефаник, София Яблонская, Василий Софроний-

Левицкий, эмигрант-интеллигент. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 

науковими завданнями. Актуальність роботи зумовле-

на недостатністю висвітлення теми, пов’язаної з вивчен-

ням ролі літературознавчих досліджень Ю. Стефаника. 

Дотепер не зібрано й всебічно не проаналізовано літера-
турознавчі студії Юрія Стефаника, присвячені письмен-

никам, що розгорнули свою діяльність у діаспорі (котрі 

є особливо цінними у зв’язку з особистими контактами 

згадуваних діячів із Ю. Стефаником). Зовсім поза ува-

гою дослідників залишились праці, присвячені письмен-

никам, які почали свою діяльність в Україні – Софія 

Яблонська, Василь Софронів-Левицький, Улас Самчук. 

Мета. Визначити місце наукового доробку Ю. Сте-

фаника в українському літературознавстві та з’ясувати 

значення його вкладу в осмисленні літературного про-

цесу в Україні у ХХ столітті, дослідженні життя і твор-
чості письменників української діаспори. Об’єктом дос-

лідження є літературознавчі праці Ю. Стефаника, що 

публікувалися на сторінках періодичних видань 

“Сьогочасне минуле”, “Сучасність”, “Наші дні”, 

“Літературна Україна”, “Українські вісті” та інші, вмі-

щені у збірнику “Моїм синам, моїм приятелям”, книжка 

Ю. Стефаника “Роздуми про батька”, епістолярій, спога-

ди. Предметом дослідження став літературний процес 

на західноукраїнських землях у ХХ столітті в особисто-

стях письменників, представлених крізь призму осмис-

лення Ю. Стефаника. 

Виклад основного матеріалу. Розгул кон’юктур-

них фальсифікацій у галузі теорії, історії та критики 
української літератури, мабуть, залишився б єдиним і 

головним досягненням вітчизняного літературознавства, 

якби не розвивалося далі альтернативне йому літерату-

рознавство в українській діаспорі. Зародилося воно тут, 

на українському материку, і лише згодом стало діаспор-

ним. Багато українців проживає у Канаді, США, Латин-

ській Америці, Австралії. Ю. Стефаник найбільш актив-

но студіював творчість репресованих письменників, які 

в Радянській Україні або замовчувалися, або оголошува-

лися ворогами свого народу. Ця проблема стала предме-

том дослідження його статей.  
Маємо справу з новою сторінкою в українській 

літературі, яка відкривається, на жаль, не в цивілізова-

них умовах у материковій Україні, а в гнітючому ви-

гнанні, людьми майже без імені, без держави і грома-

дянської приналежності. 

Це друга лінія дослідницької діяльності великого 

мемуариста, майстра точних даних, фактологічних твер-

джень, праця над матеріалами з життя і творчості пись-
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менників української діаспори. Збірка, що вміщає ці 

матеріали Юрія Стефаника “Моїм синам, моїм прияте-

лям” 1981 року, має неоціненне значення і тепер. Оскі-

льки повертає нам десятки талантів, маловідомих або 

зовсім невідомих нам творців і продовжувачів українсь-
кої літератури. Федір Погребенник – критик, теоретик 

української літератури наголошує: “Вона є своєрідним 

духовним мостом, що сполучає розвиток рідного слова в 

Батьківщині і в зарубіжжі, в першу чергу в Канаді, де 

пройшла значна частина життя автора, де він розгорнув 

активну діяльність як критик та історик літератури”1. В 

канадський період життя Ю. Стефаник досліджує літе-

ратурний процес в Україні 1920–1930-х років, відгуку-

ється на художні явища українців діаспори. Перед нами 

широко розгортається життєва доля і творчий шлях пи-

сьменників, що почали свою творчу діяльність на рідній 
землі – (Улас Самчук, Софія Яблонська, Василь Софро-

нів-Левицький та інші), митці, талант яких розвинувся в 

еміграції – Микола Понеділок, Борис Олександрів, Іван 

Боднарчук тощо. Окрему групу літературно-критичних 

нарисів, есеїстичних роздумів складають праці про Гри-

горія Косинку, Тодося Осьмачку, Бориса Антоненка-

Давидовича, Олену Телігу – в’язнів сталінських та німе-

цьких тюрем, людей трагічної долі. Літературні портре-

ти інших людей, рецензії та інші матеріали. 

Життя і творчість письменників-галичан, які розпо-

чали свою діяльність у 20-30-і роки на рідній землі 
(Улас Самчук, Софія Яблонська, Василь Софронів-

Левицький та ін.). Праці, присвячені творчості Уласа 

Самчука ми розглядали у статті   “Ювілейна сильветка 

Юрія Стефаника “Улас Самчук – його сімдесятиліття” 

та мемуарна розвідка “Мудрець на коні вороному”2. У 

цьому дослідженні ми розглянемо життя і творчість 

двох письменників, які почали свою творчу діяльність 

на рідній землі. Софія Яблонська – ще одне ім’я, яке 

популяризував Ю. Стефаник, на той час поступово забу-

те. Автор нарису “Софія Яблонська. Її найкращий твір”, 

в якому розглянуто ще одну воскреслу постать із її сві-
том творчої уяви Софію Яблонську, яка через силу своїх 

поглядів і переконань, емоцій опинилася поза межами 

краю, в якому зростала, на традиціях і звичаях якого 

виховувалися її творчі ідеали та формувалися естетичні 

смаки. Нарис складається зі вступу та трьох частин. Ко-

жна із частин присвячена певній темі, містить змістовну 

лінію з життя письменниці. Дебют нарису відбувся на 

сторінках журналу “Сучасність” (червень 1977 року). 

У вступі Ю. Стефаник звертає увагу читача на її 

журналістську діяльність, адже у 1927 році Софія Яб-

лонська виїхала до Парижа і згодом на кошти книгарні 
НТШ у Львові вийшла книжка її репортажів “Чар Маро-

кка”. На той час Західна Україна перебувала у складі 

Польщі, а польська влада не могла дозволити виїзд мо-

лодої дівчини до столиці світового гріхопадіння. Згодом 

газети почали вміщувати не дуже добрі відгуки – статті 

про мандри молодої письменниці. Софія Яблонська по-

чала збирати навколо себе велику аудиторію людей, що 

цікавилися життям громадян Парижа. 

Ю. Клиновий знайомить читача із критикою книж-
ки “Чар Марокка”, що зроблена Михайлом Рудницьким. 

“Минулого року прийшов до мене рукопис із Парижа з 

проханням перечитати і зробити з ним, що завгодно. Це 

ж і книжка “Чар Марокко”: барвистий стиль, жива обсе-

рвація, життєрадісна усмішка. Головно стиль; він, і тіль-

ки він, є виявом таланту. Все інше: чужі слова, грамати-

чні помилки, правопис, можна завсіди перед друком 

виправити, поперекреслювати, повирізувати. Ока, яким 

автор глядить на світ, вставити в текст не можна”.3 Ана-

ліз цієї книжки Михайлом Рудницьким не завершується, 

високо оцінила талант Софії Яблонської і Дарія Вікон-
ська: “Це її перший твір. Перша книжка зраджує справ-

жній, уже зрілий талант вродженої артистки-

письменниці, людини, для якої словесний вираз є орга-

нічною конечністю”4 І критик тижневика “Бюлетень 

польсько-український”, опублікованого поляками поль-

ською мовою, вважав потрібним відмітити талант Софії 

Яблонської: “Це враження з подорожі, написані модер-

ним стилем: лапідарні, мигущеві знімки людини, що 

вміє подорожувати і глядіти”. Високо поцінували подо-

рожній твір Яблонської “З країни опіюму та рижу”5. 

Антон Скільський у статті “Про українську екзоти-
чну літературу” і з підзаголовком “Як на її тлі виглядає 

творчість Софії Яблонської стверджує: “В нашій убогій 

ще екзотичній літературі післявоєнної доби постать Со-

фії Яблонської се небуденна поява”6. Юрій Клиновий 

стверджував, що Софія Яблонська відійшла у минуле, 

так і не побачивши на поличках друкарні своїх творів: 

збірка новел “Дві ваги – дві міри” з’явилася вже після 

смерті письменниці. Ця збірка не знайшла ніякого відгу-

ку в еміграційній критиці. 

Крім того, Юрій Клиновий наводить деякі коорди-

нати щодо читання українських книжок за межами 
краю, бо здебільшого, хто опинився за його межами, 

обірвали з ним зв’язок. Тематика творчості Софії Яб-

лонської різноманітна, вона охоплює і Україну, Фран-

цію, Китай, воєнні твори, де переважають чорні кольо-

ри, і соціальні новели, глибоке проникнення у душу 

своїх героїв. У психологічній новелі “Зачарований вік” – 

“генії нагоди” вбивають людей за допомогою хвороб. 

Автор нарису переконаний, що “Розмови з батьком”, 

матір’ю, братами, сестрами, з нянею Юстиною, з сільсь-

ким війтом Прокопом, зі своїми собаками Буруном і 

Галушкою, з квітами і деревами, з усією навколишньою 
дійсністю, мало значний вплив на формування творчого 

світогляду письменниці. Часто Софія Яблонська описує 

спогади з дитинства, хоча, як зазначає Юрій Клиновий, 

що один професор у своїй рецензії написав: “Вважаю, 

1 Stefanyk Yu. V. Rozdumy pro batka. Statti pro V. Stefanyka. Lysty v Ukrainu [Reflections on father. Articles about V. Stefanyk. 

Letters to Ukraine], Kyiv, Krynytsia, 1999, Р. 9 [in Ukrainian]. 
2 Moisei A. A., Nykyforuk T. M. “Yuvileina sylvetka Yuriia Stefanyka “Ulas Samchuk – yoho simdesiatylittia” ta memuarna rozvidka 

“Mudrets “na koni voronomu” [Anniversary Sylvets of Yuriy Stefanyk “Ulas Samchuk – his seventy years anniversary”and the mem-

oir research “The Wise man “on a horse-raven”], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Current Issues of Social  

Studies and History of Medicine], 2019, Vol. 1 (21), P. 67–70 [in Ukrainian]. 
3 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, P. 

304–305 [in Ukrainian]. 
4 Ibidem, P. 305. 
5 Ibidem, P. 306. 
6 Ibidem, P. 306 
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що спогади з дитинства будь-кого найменш цікаві для 

сторонньої людини”7. “Хоч як професорів треба шанува-

ти, вони звичайно несуть світло наук, але в нашому ви-

падку не несуть світла правди”8. Бо саме в цьому віці 

вирізьблюються в душі дитини закони, які керують нею 
ціле її життя, запалюються смолоскипи, які освітлюють 

її шляхи до самої смерті.  

Юрій Клиновий згадує, що батько Яблонської – о. 

Іван Яблонський був москвофілом і дуже часто у її тво-

рах між ними виникають дискусії, а також запевняє, що 

Софія Яблонська ніколи не чула української мови. В 

дитинстві – староруська, російська, польська, французь-

ка, англійська і тепер китайська. “Це гріх” – скажете. Ні, 

це обставини мандрівного життя”9. Українську мову 

вона вивчала самостійно, тому у її рукописах іноді ви-

никають проблеми з присвійними займенниками, що 
зближує до французької. Юрій Клиновий – автор нарису 

спрямовує читача до джерела, з якого можна більш де-

тально ознайомитися з життям Софії Яблонської: 

“Життєвий шлях Софії Яблонської” Марти Калитовсь-

кої (6-ий збірник Об’єднання українських письменників 

у Канаді “Слово” с. 226-229). На чужині Софія Яблонсь-

ка ніколи не втрачала духовного зв’язку ні з рідною кра-

їною, ні її мовою. Ю. Стефаник популяризував це ім’я, 

на той час поступово забуте. 

Нарис Юрія Клинового “В. Софронів-Левицький 

”А література таки важливіша ”, “Дещо про призабутого 
майстра української новелі ” знайомить нас ще з однією 

постаттю, яка опинилася за межами рідного краю, але 

почала свою діяльність на рідній землі – це В. Софронів

-Левицький. Стаття “А література таки важливіша” є 

своєрідним вступом, преамбулою до статті “Дещо про 

призабутого майстра української новелі”. Стаття “Дещо 

про призабутого майстра української новелі”, присвяче-

на розгляду життя та творчого доробку В. Софроніва-

Левицького, побудована дуже вдало і лаконічно. Вона 

складається із вступу, в якому Ю. Стефаник згадує про 

зустріч з В. Левицьким у Торонто, та семи частин. Ціка-
во те, що Ю. Стефаник дуже точний у цьому нарисі, бо 

на аргументацію пропонує нам слова, які сказав при 

зустрічі, а це свідчить про те, що ця людина мала для 

Ю. Стефаника неабияке, а провідне значення. Стефаник 

після розмови з В. Левицьким, оцінює своє привітання 

як невдале, бо В. Софронів не відповів на нього. Ю. 

Стефаник вважає, що літературна діяльність призабута 

за 30 років і нагадує: “Тому її, як дорогоцінну вазу, що 

десятки років стояла забута на піддашші, треба видобу-

вати спід гори порохів, обмітати й обтирати”10. 

Ю. Стефаник написав цю статтю з тієї причини, що 
30 років тому В. Левицький відійшов від літературної 

діяльності до журналістики і, можливо, ця стаття повер-

не його у літературу і збільшить читацьке коло, сприя-

тиме відновленню знайомства з українською читацькою 

громадою, “хай і не в Україні сущою”11. 

У першій частині автор пропонує читачам ознайо-

митися з творчістю чи згадати творчість В. Левицького. 

Ми дізнаємося, що почав він її з публікації  кількох вір-

шів у місячнику “Світ дитини”, далі продовжує автор 

творчу діяльність над оповіданнями, за одне з яких, яке 
не мало заголовку, автор отримав нагороду на конкурсі 

львівського тижневика “Будучина”. Далі з’являється ряд 

збірок: “Під сміх війни” (1921) – перша збірка, куди 

ввійшло 9 нарисів і оповідань; друга – “Бо війна вій-

ною” (1922); третя збірка – “Грішник” (1927), остання 

збірка оповідань письменника – “Липнева отрута”, скла-

дена з 8 новел, а саме: “Липнева отрута”, “Гість під Мо-

нте Санто”, “Світ таки красний”, “Англійська люлька” і 

“Клікуша”. Ю. Стефаник вважає, що саме ця збірка була  

найвищим літературним досягненням В. Левицького. 

Проте, було написано ще кілька новел “Ксеня” (1934), 
“Бунт проти влади” (1939), “Мати і син” і “Будь щасли-

вий, сину!” – 30 років В. Левицький не писав новел і 

лише в 1970 році написав новелу “День уродин”. Ю. 

Стефаник наголошує такими словами: “День уродин”, 

що входить у нашу збірку”, яку збірку Ю. Стефаник має 

на увазі, ми не знаємо, є два припущення: 

1. До збірки “Липнева отрута”. 

2. Можливо, у Торонто вони спільними зусиллями 

видали якусь свою збірку, до якої була вміщена згадана 

новела. До кінця нарису, ми так і не дізнаємося, яка ж це 

збірка. 
Крім літератури, автор займався ще й перекладаць-

кою діяльністю. Юрій Стефаник дає вказівки, що перек-

ладав В. Левицький Гі де Мопассана “Серце людини”, 

оповідання Проспера Меріме “Блакитна кімната” та 

повість Оноре де Бальзака “Чародійна шкура”. Писав В. 

Левицький твори для дітей: “Свято весни”, “Печери”, 

“Бабусин кожушок”, “Королівські шати”, “Снігова царі-

вна” (переклад), “Король – жебрак” (адаптація) і 

“Князівна на горошині”. Ю. Стефаник відкриває і пред-

ставляє нам В. Левицького у різних іпостасях: “Для іс-

торика українського кіномистецтва можна згадати, що 
Левицький був засновником першої в Західній Україні 

фільмової виробничої кооперативи під дещо банальною 

назвою “Для добра і краси” та що він, разом з Романом 

Купчинським, був співавтором першого довгометражно-

го фільму під таким же заголовком, темою якого було 

кооперативне життя”12. 

Юрій Васильович Стефаник ставить нові завдання, 

які б варто було ще переглянути, дає поштовх до аналізу 

нових взаємин. Тобто акцентує нашу увагу на детальних 

фактах і подає до того матеріал. Юрій Стефаник подає 

деякі приховані і приватні факти з життя відомих поста-
тей. Що стосується “об’єктивного” й “суб’єктивного” 

типів мислення, то маймо на увазі, що літературознавче 

судження Ю. Стефаника є здебільшого авторським су-

дженням з елементами науковості. З ними можна спере-

чатись, але не рахуватись не можна, бо кожне з них, хоч 

7 Stefanyk Yu. V. Rozdumy pro batka. Statti pro V. Stefanyka. Lysty v Ukrainu [Reflections on father. Articles about V. Stefanyk. Let-

ters to Ukraine], Kyiv, Krynytsia, 1999, Р. 9 [in Ukrainian]. 
8 Moisei A. A., Nykyforuk T. M. “Yuvileina sylvetka Yuriia Stefanyka“Ulas Samchuk – yoho simdesiatylittia” ta memuarna rozvidka 

“Mudrets “na koni voronomu” [Anniversary Sylvets of Yuriy Stefanyk “Ulas Samchuk – his seventy years anniversary”and the memoir 

research “The Wise man “on a horse-raven”], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Current Issues of Social Studies 

and History of Medicine], 2019, Vol. 1 (21), P. 67–70 [in Ukrainian]. 
9 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981, P. 

304–305 [in Ukrainian]. 
10 Ibidem, P. 305. 
11 Ibidem, P. 306. 
12 Ibidem, P. 306 
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і не завжди переконливо, але аргументується. І те, що ця 

праця бралася до уваги без прямої вказівки дослідника-

ми літератури у подальші роки, промовляє на її користь. 

Адже, по суті, ця праця творилася за межами України і 

вона практично позбавлена ідеологічних нашарувань. 
Нам відомо із літературознавства, що авторське україн-

ське літературознавство після 1930-х років фактично 

перестало існувати. Як наслідок, наука про літературу 

позбулася притоків живої думки, натомість утвердилася 

в ній казенно-ідеологічна дерев’яність, яка не спромож-

на була ні стимулювати шукання істини, ні замінити її 

собою. Тут ми і вбачаємо значущість праці Ю. Стефани-

ка. Як участь живого мислення, навіть, якщо воно є де-

що суб’єктивним. 

Що стосується стилю мислення Ю. Стефаника, то 

він загалом дещо полемічний, сказати б, від природи, 
якийсь навіть аж неврівноважений, але за ним стояло 

щиро об’єктивне прагнення розібратися в складних пи-

таннях літературної історії й дати їм оцінку. Інколи його 

стиль є компромісним, таким, що виправдовує поперед-

ні хибні судження, все це аргументується відповідно до 

твердження. У деяких випадках, наведених Ю. Стефани-

ком, факти не до кінця послідовні, що викликає сумнів 

щодо їх достеменності, хоч Ю. Стефаник писав працю 

на основі спогадів, листів різних людей, тоді вже йти-

меться про їхню суб’єктивність, адже в кінці статті ав-

тор висловлює сердечну подяку Наталії Бачинській, 
Анні Данилович, Володимирові Дорошенку, Олені Пле-

шкан, Василеві Равлюку, Василеві Сімовичу, Семену 

Стефанику та іншим приятелям і знайомим, що дали 

йому багато цінних матеріалів та усних порад.  

Висновки. Розгляд статей та есе Ю. Стефаника 

про творчість письменників української діаспори пока-

зав, що доля подарувала цим людям талант, та не дала 

умов творити на Батьківщині. Ю. Стефаник тонко відчу-

ває притаманні кожному митцеві прикмети його стилю, 

звертає увагу на естетичну вартість того чи іншого авто-

ра. Він добре відчуває барви мови, особливості стилю 
письменників, про яких пише. Літературна школа, набу-

та ще при батькові, а пізніше у виданнях, з якими спів-

працював, досвід дослідницько-текстологічної роботи, а 

найперше літературний талант зумовили професійність 

його суджень, переконливість оцінок тих чи інших есте-

тичних явищ. Такою своєрідною цікавинкою у кожній зі 

статей виступає кілька речень – спогадів, якими, власне, 

починається стаття і засвідчує особисте знайомство 

Юрія Стефаника з тим чи іншим представником емігра-

ційної літератури. Нам здається, що при дослідженні 

життя і творчості одного із цих представників цікавими 
вкрапленнями, фактологічними додатками слугували би 

спогади про взаємини Ю. Стефаника з цією людиною.  

Федір Погребенник стверджував: “У своїй творчій 

праці Ю. Стефаник виступає як об’єктивний аналітик 

художніх надбань минулого і поточного літературного 

процесу. Біографічно-документальний підхід до змалю-

вання письменницьких сильветок він поєднує з аналіти-

чно-художніми спостереженнями й узагальненнями над 

спадщиною поетів і прозаїків. Притаманною рисою Ю. 

Стефаника – критика є жива, образна мова його студій, 

ясний прозорий стиль вислову думки ”13. 
Перед нами постала трагічна доля багатьох україн-

ських людей, що були позбавлені права творити в Укра-

їні й для українського народу, але вони знайшли собі 

умови для творчості, сили для творіння і все це поступо-

во повертається до нас, адже воно створене для нас. Во-

но збагачує нашу духовну і культурну скарбницю, ро-
бить її вічною і невмирущою. Ю. Стефаник поповнює 

цілу плеяду творців-мемуаристів, як-от: Микола Бажан-

ський, Юрій Смолич та інші. 

Підсумком літературного доробку Ю. В. Стефани-

ка є видання “Моїм синам, моїм приятелям” (1981), що 

стало цінним надбанням нашої культури, адже, як ствер-

джує Мирослав Попадюк: “Але майже півстоліття тала-

новитого автора не можна було згадувати на Україні, бо 

не мовчав про злочини, що творилися на ній. Така була 

доля всіх емігрантів – інтелігентів. 

Нас вішали, четвертували 
Варшава, Відень і Москва,  

Аби святі убить слова,  

Аби Вкраїни ми не мали14.  

“І в цих важких умовинах життя, – цитує В. Держа-

він слова Ю. Клена, – віддані на ласку чужих народів, 

ставши перехожими гостями – ми далі творимо свою 

культуру… Ми ладні піти світ за очі, за океани, у краї 

тропічні чи полярні, аби не вертати додому – явище, яке 

не має прикладу в історії”15. 

Ю. Стефаник воскресив в пам’яті українського 

народу не одну постать, а цілу плеяду творців духовної 
культури, що творили на маргінесах без будь-якого ду-

ховного відчуження від рідного краю. Основні положен-

ня та висновки дослідження багато в чому увиразнюють 

чіткість осмислення української літератури у ХХ століт-

ті й можуть бути використані для підготовки більш роз-

горнутої праці про українських письменників діаспори. 
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work in Ukrainian literature, criticism and to find out the signifi-

cance of his contribution in the understanding of the literary pro-

cess in Ukraine in the twentieth century, the study of life and work 

of writers of the Ukrainian diaspora. Research methods: compara-

tive-historical, biographical, descriptive, aesthetically-functional, 

comparatively-typological method, analysis and synthesis, induc-

tion and deduction, method of collecting, selecting and generaliz-

ing information. The scientific novelty of the study is to demon-

strate a new, independent view of the writers of Ukrainian diaspo-

ra. Presentation, analysis and the study of creativity of writers of 

the Ukrainian diaspora within the literary studies. Conclusions. An 

analysis of Y. Stefanyk’s articles and essay on the work of Ukraini-

an diaspora writers revealed that fate presented talent to these peo-

ple, but it didn’t provide any opportunities for their creativity work 

in Ukraine. Y. Stefanyk subtly felt the features of each style inher-

ent in each artist, paying attention to the aesthetic value of every 

author. He was well aware of the colors of the language, the partic-

ular style of the artists he wrote about. Y. Stefanyk resurrected a 

whole galaxy of creators of spiritual culture in the memory of the 

Ukrainian people, those people worked on the margins without any 

spiritual alienation from their native land. The main points and 

conclusions of the study largely reflect the clear understanding of 

Ukrainian literature in the twentieth century and might be used to 

prepare a more comprehensive work on Ukrainian diaspora writers.  

Key words: critic, memoirist, diaspora, Y. Stefanyk, Sofia 
Yablonska, Vasyl’ Sofroniv-Levytsky, expatriate intellectual. 

13 Ibidem, P. 12. 
14 Popadiuk M. Imena [Names], Sniatyn, “PrutPrynt”, 1999, P. 47 [in Ukrainian]. 
15 Naienko M. K. Istoriia ukrainskoho literaturoznavstva: Pidruchnyk [History of Ukrainian Literary Studies: Textbook], Kyiv, VTs 

“Akademiia”, 2003, Р. 67 [in Ukrainian]. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 
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Потапова Лидия, Никифорук Татьяна. Исследование научного вклада в литературу Украины XX в. Ю. Сте-

фаника по материалам сборника очерков и эссе “Моим сыновьям, моим приятелям” (узники сталинских и неме-

цких тюрем, люди трагической судьбы – Е. Телига, Ф. Осьмачка). Цель. Определить место научного наследия Ю. 

Стефаника в украинском литературоведении и выяснить значение его вклада в осмыслении литературного процесса в 

Украине в ХХ веке, исследовании жизни и творчества писателей украинской диаспоры. Методы исследования: сравни-

тельно-исторический, биографический, описательный, эстетико-функциональный, сравнительно-типологический метод, 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, метод сбора, отбора и обобщения информационных данных. Научная новизна 

исследования заключается в демонстрации нового, независимого взгляда на творчество писателей украинской диаспоры. 

Представление, анализ и изучение творчества писателей украинской диаспоры сквозь призму литературоведческого 

исследования Юрия Стефаника. Выводы. Анализ статей и эссе Ю. Стефаника о творчестве писателей украинской диас-

поры показал, что судьба подарила этим людям талант, и не дала условий творить на Родине. Ю. Стефаник тонко чувст-

вовал присущие каждому художнику приметы его стиля, обращал внимание на эстетическую ценность того или иного 

автора. Он хорошо чувствовал краски языка, особенности стиля людей, о которых писал. Ю. Стефаник воскресил в па-

мяти украинского народа не одну фигуру, а целую плеяду творцов духовной культуры, творивших на маргинесах без 

всякого духовного отчуждения от родного края. Основные положения и выводы исследования во многом подчеркивают 

четкость осмысления украинской литературы в ХХ веке и могут быть использованы для подготовки информации об 

украинских писателях диаспоры. 

Ключевые слова: критик, мемуарист, диаспора, Ю. Стефаник, Феодосий Осьмачка, Елена Телига, эмигрант-

интеллигент. 

1 Stefanyk Yu. V. Rozdumy pro batka. Statti pro V. Stefanyka. Lysty v Ukrainu [Reflections on father. Articles about V. Stefanyk. Letters 

to Ukraine], Kyiv, Krynytsia, 1999, Р. 8 [in Ukrainian]. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 

науковими завданнями. Західноукраїнські землі дру-

гої половини ХІХ – перших десятиліть ХХ століття да-

ли чимало видатних письменників, літературознавців. 

Упродовж історичних подій минулого століття, що при-
звели до сімдесятилітнього панування радянської вла-

ди, було спотворено багато фактів. Відновлюючи істо-

ричну справедливість, сучасні літературознавці повер-

тають із забуття цілий ряд славних імен української 

науки. Саме до них і належить Юрій Васильович Сте-

фаник (Клиновий, Гаморак (1909–1985), що був поміт-

ною постаттю в громадсько-культурному житті підра-

дянської України у середині ХХ століття, а відтак, у 

1940–1980-ті роки, української діаспори, яка діяла на 

території Канади. 

Творча спадщина Юрія Стефаника представлена 
вибірково у книжці “Моїм синам, моїм прияте-

лям” (Едмонтон – Торонто, 1981). На думку Федора 

Погребенника, цю книгу можна умовно поділити на 

кілька ліній “науково-критичної праці вченого: 1. Дос-

лідження і видання творчості В. Стефаника як основна 

сфера вияву творчих зусиль автора; студії над спадщи-

ною Леся Мартовича, видання його творів у 3-х томах, 

що дали поштовх для продовження зусиль наступних 

літературознавців”1. 2. Друга частина його творчої спа-
дщини охоплює нариси, статті, рецензії, що стосуються 

доробку українських письменників діаспори. 

Актуальність роботи зумовлена недостатністю ви-

світлення теми, пов’язаної з вивченням ролі літературо-

знавчих досліджень Ю. Стефаника. Дотепер не зібрано 

й всебічно не проаналізовано літературознавчі студії 

Юрія Стефаника, присвячені письменникам, що розгор-

нули свою діяльність у діаспорі (котрі є особливо цін-

ними у зв’язку з особистими контактами згадуваних 

діячів із Ю. Стефаником). Зовсім поза увагою дослідни-

ків залишились праці, присвячені письменникам, які 
були в’язнями сталінських та німецьких тюрем, людям 

трагічної долі – Олені Телізі, Тодосю Осьмачці.  

Мета. Визначити місце наукового доробку Ю. Сте-

фаника в українському літературознавстві та з’ясувати 

mailto:kuryluk235@ukr.net
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2 Stefanyk Yu. V. Rozdumy pro batka. Statti pro V. Stefanyka. Lysty v Ukrainu [Reflections on father. Articles about V. Stefanyk. Let-

ters to Ukraine], Kyiv, Krynytsia, 1999, Р. 9 [in Ukrainian]. 
3 Moisei A., Nykyforuk T. “Yurii Stefanyk – doslidnyk ukrainskoi literatury” [Yuriy Stefanyk is a researcher of Ukrainian literature], 

Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Current Issues of Social Studies and History of Medicine], Spilnyi ukrainsko-

rumunskyi naukovyi zhurnal. Redkolehiia: T. Boichuk, Sh. Purich, A. Moisei, Chernivtsi-Suchava: BDMU, 2018, N 3 (19), Filolohichni 

nauky, P. 75–80 [in Ukrainian]. 
4 Nykyforuk T. Andriiets V. I. “Franko ta V. Stefanyk kriz literaturoznavchu pryzmu Yuriia Stefanyka” [I. Franko and V. Stefanyk through the 

literary prism of Yuri Stefanyk], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Current Issues of Social Studies and History of Medi-

cine], Spilnyi ukrainsko-rumunskyi naukovyi zhurnal, Chernivtsi-Suchava: BDMU, 2018, N 3 (19), P. 80–82 [in Ukrainian]. 
5 Nykyforuk T. “Yurii Stefanyk – doslidnyk zhyttia i tvorchosti Lesia Martovycha” [Yuriy Stefanyk – researcher ofthe Life and Works of 

Les Martovyc], Aktualni pytannia suspilno-humanitarnykh nauk ta istorii medytsyny [Current Issues in the Social Sciences and the Histo-

ry of Medicine], Chernivtsi, 2018, P. 203–215 [in Ukrainian]. 
6 Moisei A. A., Nykyforuk T. M. “Yuvileina sylvetka Yuriia Stefanyka“Ulas Samchuk – yoho simdesiatylittia” ta memuarna rozvidka 

“Mudrets “na koni voronomu” [Anniversary Sylvets of Yuriy Stefanyk “Ulas Samchuk – his seventy years anniversary”and the memoir 

research “The Wise man “on a horse-raven”], Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny [Current Issues of Social Studies 

and History of Medicine], 2019, Vol. 1 (21), P. 67–70 [in Ukrainian]. 
7 Klynovyi Yurii. Moim synam. Moim pryiateliam: statti ta esei [To my sons, and to my friends: articles and essays], Toronto, 1981,  

P. 379 [in Ukrainian]. 

значення його вкладу в осмисленні літературного про-

цесу в Україні у ХХ столітті, дослідженні життя і твор-

чості письменників української діаспори (Олени Теліги, 

Тодося Осьмачки).  

Виклад основного матеріалу. Розгул кон’юктур-
них фальсифікацій у галузі теорії, історії та критики 

української літератури, мабуть, залишився б єдиним і 

головним досягненням вітчизняного літературознавст-

ва, якби не розвивалося далі альтернативне йому літе-

ратурознавство в українській діаспорі. Зародилося воно 

на українському материку і лише згодом стало діаспор-

ним. Багато українців проживає у Канаді, США, Латин-

ській Америці, Австралії. Ю. Стефаник найбільш акти-

вно студіював творчість репресованих письменників, 

які в Радянській Україні або замовчувалися, або оголо-

шувалися ворогами свого народу. Ця проблема стала 
предметом дослідження його статей.  

Маємо справу з новою сторінкою в українській 

літературі, яка відкривається, на жаль, не в цивілізова-

них умовах у материковій Україні, а в гнітючому ви-

гнанні, людьми майже без імені, без держави і грома-

дянської приналежності. 

Це друга лінія дослідницької діяльності великого 

мемуариста, майстра точних даних, фактологічних тве-

рджень, праця над матеріалами з життя і творчості пи-

сьменників української діаспори. Збірка, що вміщає ці 

матеріали Юрія Стефаника “Моїм синам, моїм прияте-
лям” 1981 року, має неоціненне значення і тепер. Оскі-

льки повертає нам десятки талантів, маловідомих або 

зовсім невідомих нам творців і продовжувачів українсь-

кої літератури. Федір Погребенник – критик, теоретик 

української літератури наголошує: “Вона є своєрідним 

духовним мостом, що сполучає розвиток рідного слова 

в Батьківщині і в зарубіжжі, в першу чергу в Канаді, де 

пройшла значна частина життя автора, де він розгорнув 

активну діяльність як критик та історик літератури”2. В 

канадський період життя Ю. Стефаник досліджує літе-

ратурний процес в Україні 1920–1930-х років, відгуку-
ється на художні явища українців діаспори. Перед нами 

широко розгортається життєва доля і творчий шлях 

письменників, що почали свою творчу діяльність на 

рідній землі – (Улас Самчук, Софія Яблонська, Василь 

Софронів-Левицький та інші), митці, талант яких роз-

винувся в еміграції – Микола Понеділок, Борис Олекса-

ндрів, Іван Боднарчук тощо. Окрему групу літературно-

критичних нарисів, есеїстичних роздумів складають 

праці про Григорія Косинку, Тодося Осьмачку, Бориса 

Антоненка-Давидовича, Олену Телігу – в’язнів сталін-

ських та німецьких тюрем, людей трагічної долі. Літе-

ратурні портрети інших людей, рецензії та інші матері-

али. 

Творчість Юрія Стефаника ми розглядали у стат-
тях “Юрій Стефаник – дослідник української літерату-

ри”3, “Іван Франко та Василь Стефаник крізь літерату-

рознавчу призму Юрія Стефаника”4, “Юрій Стефаник – 

дослідник життя і творчості Леся Мартовича”5, 

“Письменники української діаспори (Софія Яблонська, 

Василь Софронів-Левицький) крізь призму бачення 

Юрія Стефаника», “Ювілейна сильветка Юрія Стефа-

ника “Улас Самчук – його сімдесятиліття” та мемуар-

на розвідка “Мудрець на коні вороному”6, У цьому дос-

лідженні ми розглянемо життя і творчість двох пись-

менників, людей трагічної долі. В’язні сталінських та 
німецьких тюрем – Олена Теліга, Тодось Осьмачка. 

Стаття Юрія Стефаника “Олена Теліга. Великий мир 

Олени Теліги” відображає світ думок і почуттів у взає-

минах автора із Оленою Телігою (Шовгеневою). Дослі-

дженню життя і творчості Олени Теліги (1907–1942) 

присвячено багато праць, таких авторів, як-от: М. Ба-

чинської-Донцової, Б. Бойчука, В. Державина, О. Жда-

новича, Г. Лащенка, О. Лятуринської, Тадеуша Бой-

Желенського, Г. Шевчука, К. Штуль та ін. Окремою 

сторінкою є життєві і творчі взаємини Олени Теліги з 

Юрієм Стефаником, що вніс нові і цікаві факти з прива-
тного життя Олени Теліги, адже у статті, що має назву 

“Великий мир Олени Теліги”, ми дізнаємося про зна-

йомство Олени Теліги з Юрієм Стефаником, про аналіз 

творчої спадщини поетеси різними критиками і теоре-

тиками літератури, а також познайомимося з різними 

поглядами біографів на взаємини Олени Теліги з Ми-

хайлом Телігою. 

Стаття складається зі вступу та трьох частин. Кож-

на частина присвячена окремому аспектові. Можна вва-

жати, що своєрідним поштовхом до написання цієї 

статті стало прохання Олега Штуль-Ждановича написа-
ти спогади про взаємини Ю. Стефаника та Олени Телі-

ги. Проте Ю. Стефаник відмовився, бо вважав, що ці 

стосунки не мають публічного характеру. Ось як розці-

нює ці відносини Ю. Стефаник: “На початку вересня 

1976 року несподівано прийшла до мене в гості Олена 

Теліга – вона і я, правда, короткий час були приятеля-

ми, хоч і не в такому значенні, яке до цього іменника в 

множині на північно-американському континенті при-

в’язують молоді люди”7. 
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Познайомився Ю. Стефаник з Оленою Телігою, 

тоді ще Шовгеневою, 8 листопада 1938 року, коли Ма-

рія Бачинська-Донцова святкувала іменини свого чоло-

віка Дмитра Донцова. Ю. Стефаник певною мірою оду-

хотворює цю постать, побачив її в зеленому костюмі і 
йому здалося, що і очі в Олени зелені. Автор статті при-

гадує, як запросив Олену Іванівну на танець та як вони 

гарно танцювали, і лише згодом Юрій Стефаник дізнав-

ся, що вона – танцюристка. 

Востаннє Ю. Стефаник бачив Олену Телігу у гали-

цькій столиці – Львові. Автор описує її стан: “Тоді вона 

була цілком іншою, ніж при наших побаченнях у 1939 

році, стишеною і поважною, повністю відданою вели-

кій місії, що чекала на неї в Києві”8. 

Юрій Стефаник згадує момент, коли Олена Теліга 

спитала його про те, що він робить. А Ю. Стефаник 
відповів, що його єдиним заняттям є чекання. Вона за-

пропонувала йому роботу в організаційному апараті та 

Ю. Стефаник відповів: “І чого ж мені йти в будь-які 

апарати, я ж правник”9. 

Ю. Стефаник акцентує увагу на хибах збірника, 

що деякі автори збірки намагаються: “політизувати” 

поетесу, в поезії якої нема ні сліду якоїсь політики, іде-

ології чи груповости”10. Збірка, рецензована Ю. Стефа-

ником, видана на кошти Українського золотого хреста в 

США. Збірка складається з 5-ти частин: поезії Олени 

Теліги (42 сторінки, ледве одинадцята частина збірни-
ка), її прозових творів (94 сторінки, п’ята частина збір-

ника, їх самих вистачило б, щоб задокументувати полі-

тичні погляди поетеси). Спочатку Г. Шевчук назвав її 

поезію “альбомною”, проте згодом критик зрікається 

цього поняття, аргументуючи це тим, що такі риси, як 

конкретність бачення, суворість композиції, залізна 

дисципліна ритму не відповідають визначенню альбом-

ності. Г. Шевчук, В. Державин, Б. Бойчук і С. Рубчак 

акцентують увагу на багатстві мови творів Олени Телі-

ги, що пересипана метафорами та порівняннями, визна-

чається лаконічністю і абсолютно досконалою метрич-
ністю. В. Державин визначає у своїй статті “Заповіт 

Олени Теліги”, вважає унікальною не лише у вітчизня-

ному, а й у світовому письменстві. Поему “Відвічне”, 

присвячену Н. Лівицькій-Холодній. Коли темою поеми 

є “золота цариця”, відвічний ерос, то вона, на думку Ю. 

Стефаника, підкреслює обмеженість людського кохан-

ня, його другорядність і для Лівицької-Холодної і для 

себе: “Хай не тобі ми віддались до смерти, А іншій Па-

ні – Рідній і Єдиній…”11. Це стає тією мажорною но-

тою, що спонукає автора статті аналізувати подружнє 

життя Михайла і Олени Теліг. Ю. Стефаник зіставляє 
обидві точки зору на чоловіка Олени Теліги – Михайла 

Телігу, одна з яких твердить, що він був людиною не 

цікавою, а інша, що він був навпаки, – цікавою люди-

ною. І одного разу, коли він пішов від неї, то вона сво-

єю поезією просить його повернутися. І він повертаєть-

ся. Автор розмірковує, чи варто було їхати цій жінці до 

Києва “зціпенілого у лапах чорних когорт Гітлера”. І 

коли спитали, хто був учасником спілки, коли вона пот-

рапила у гестапо, то один із учасників, тоді ж відрікся 

цієї участі, а чоловік Олени Теліги – Михайло Теліга 

підняв руку, їх обох було знищено у Бабиному яру 1942 
року. Це було свідченням справжнього вірного і відда-

ного кохання. Так Олена Теліга знайшла свій великий 

мир зі своїм Михайликом, мир із своєю “Панею – Рід-

ною і Єдиною”, так дужою і впевненою рукою, за свої-

ми власними словами, перенесла “Свічу за межі схилу” 

життя моє і життя свого Михайла”.12 

Отже, перед нами відкрилася ще одна незвичайна 

постать: хороша подруга, порадниця, красива жінка і 

турботлива дружина, сильна і творча особистість, спра-

вжня патріотка рідного краю і водночас ворог тогочас-

ного ідеологічного режиму. 
Нариси Ю. Стефаника “Тодось Осьмачка. На 

смерть Тодося Осьмачки”, “Єдиний твір Тодося Осьма-

чки для українських дітей”. Вважаємо, що розгляд на-

рисів Ю. Стефаника спершу варто почати із статті 

“Єдиний твір Тодося Осьмачки для українських дітей”, 

нарис написаний на дату смерті письменника. Присвя-

чений Теофілю Баландюку. При черговій зустрічі Ю. 

Стефаник згадує: “Я ледве впізнав його, такий він був 

збідований, худий, а ще до того змучений подорожжю 

залізницею з Міттенвальду, що тривала майже 2 до-

би”13. Тодось мав змогу побувати вдома у Юрія Васи-
льовича, що свідчить про приязні стосунки: “Пригадую 

добре, як він захоплювався кулінарними талантами на-

шої господині, а потихо її вродою…”14. Ю. Стефаник 

описує складне становище, в якому перебував Осьмач-

ка. Теофіль Баландюк допоміг йому, але спершу Тодось 

Осьмачка написав віршовану байку для дітей “Ой чи 

слухати, чи не слухати неньку рідную”. Цей твір самим 

автором був приречений на забуття, бо Тодось Осьмач-

ка наказав не розголошувати твір, бо він належить ли-

ше дочкам Баландюка. Бачимо, скільки цікавої інфор-

мації нам повідомляє Ю. Стефаник, яка є цінною, він 
відродив те, що з певних причин забуте: “Така історія 

байки Тодося Осьмачки, його єдиного твору для україн-

ської дітвори і, здається, чи не єдиного твору, який він 

писав на замовлення”.15  

У нарисі “На смерть Тодося Осьмачки”, автор дос-

конало визначає позицію Тодося Осьмачки у часи 

СРСР: “Поет не написав ні одного рядка в честь так 

званої робітничо-селянської влади і її прославлюваних 

вождів. Тому не дивно, совєтська критика назвала його 

“найнахабнішим поетом СРСР”, а його поезію “творами 

прихованого хижака”16. Ю.Стефаник часто описує його 
зовнішній вигляд, таке враження, що автор весь час 

стежить за ним: “Коли я побачив Тодося Степановича, 

високого, стрункого, ще молодого, із прегарним нордій-

ським обличчям, з височенним чолом і тонкими устами, 

з яких дещо скривленою посмішкою визирало ледве 

вловне страждання”17. 
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Ю. Стефаник визначив місце Осьмачки в літературі: 

“Передусім він входив у літературу в початках 20-их 

років цього сторіччя, коли там уже були Павло Тичина, 

Максим Рильський і Володимир Свідзінський і коли 

туди саме вступали Євген Плужник, Микола Бажан, 
Григорій Косинка, Микола Куліш, Микола Хвильовий, 

Юрій Яновський та інші”. Проте мемуарист відзначив 

творчість гідну всякої похвали Тодося Осьмачки і Пав-

ла Тичини. Крім того, гідно оцінили талант і творчість 

Тодося Осьмачки Сергій Єфремов, Євген Маланюк, 

Юрій Лавріненко, Юрій Шевельов, Василь Барка. Твор-

чість Тодося Осьмачки в наш час не є достатньо оціне-

ною, спробу оцінити його творчість зробив Ю. В. Сте-

фаник і зробив це досить оригінально.  

Висновки. Розгляд статей та есе Ю. Стефаника 

про творчість письменників української діаспори, а 
саме: Олени Теліги, Тодося Осьмачки, показав, що доля 

подарувала цим людям талант, та не дала умов творити 

на Батьківщині. Ю. Стефаник тонко відчуває притаман-

ні кожному митцеві прикмети його стилю, звертає ува-

гу на естетичну вартість того чи іншого автора. Він 

добре відчуває барви мови, особливості стилю пись-

менників, про яких пише. Такою своєрідною цікавин-

кою у кожній зі статей виступає кілька речень – спога-

дів, якими, власне, починається стаття і засвідчує осо-

бисте знайомство Юрія Стефаника з представниками 

еміграційної літератури.  
Перед нами постала трагічна доля багатьох україн-

ських людей, що були позбавлені права творити в Укра-

їні й для українського народу, але вони знайшли собі 

умови для творчості, сили для творіння і все це посту-

пово повертається до нас, адже воно створене для нас. 

Воно збагачує нашу духовну і культурну скарбницю, 

робить її вічною і невмирущою. Ю. Стефаник попов-

нює цілу плеяду творців-мемуаристів, як-от: Микола 

Бажанський, Юрій Смолич та інші. 

Ю. Стефаник воскресив в пам’яті українського 

народу не одну постать, а цілу плеяду творців духовної 
культури, що творили на маргінесах без будь-якого 

духовного відчуження від рідного краю. Основні поло-

ження та висновки дослідження багато в чому увираз-

нюють чіткість осмислення української літератури у 

ХХ столітті й можуть бути використані для підготовки 

більш розгорнутої праці про українських письменників 

діаспори. 

 
Lidiya Potapova, Tetyana Nykyforuk. Research of Y. 

Stefanyk scientific contribution into the literature of Ukraine 

of twentieth century in thе collection of articles and essays “To 

my sons and to my friends” (prisoners of Stalin’s and German 

prisons, people of tragic fate – Olena Teliga, Todos’ Osmach-

ka). The purpose of the study: to determine the place of Y. Stef-

anyk’s scientific work in Ukrainian literary, criticism and to find 

out the significance of his contribution in the understanding of the 

literary process in Ukraine in the twentieth century, the study of 

life and work of writers of the Ukrainian diaspora. Research 

methods: comparative-historical, biographical, descriptive, aes-

thetically-functional, comparatively-typological method, analysis 

and synthesis, induction and deduction, method of collecting, 

selecting and generalizing information. The scientific novelty of 

the study is to demonstrate a new, independent view of the writers 

of Ukrainian diaspora. Presentation, analysis and the study of 

creativity of writers of the Ukrainian diaspora within the literary 

studies. Conclusions. An analysis of Y. Stefanyk’s articles and 

essay on the work of Ukrainian diaspora writers revealed that fate 

presented talent to these people, but it didn’t provide any opportu-

nities for their creativity work in Ukraine. Y. Stefanyk subtly felt 

the features of each style inherent in each artist, paying attention to 

the aesthetic value of every author. He was well aware of the col-

ors of the language, the particular style of the artists he wrote 

about. Y. Stefanyk resurrected a whole galaxy of creators of spir-

itual culture in the memory of the Ukrainian people, those people 

worked on the margins without any spiritual alienation from their 

native land. The main points and conclusions of the study largely 

reflect the clear understanding of Ukrainian literature in the twen-

tieth century and might be used to prepare a more comprehensive 

work on Ukrainian diaspora writers.  

Key words: critic, memoirist, diaspora, Y. Stefanyk, Olena 

Teliga, Todos’ Osmachka, expatriate intellectual. 
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Никифорук Татьяна, Андриец Валерия. Влияние творчества украинcкоязичных и иноязычных авторов на поэти-

ку стихотворных произведений Сидора Воробкевича. Цель исследования заключается в систематизации научных наблю-

дений ученых об изучении стихотворных произведений С. Воробкевича в аспекте сопоставления их с творчеством других 

украинcкоязичных и иноязычных авторов, добавлении новых наблюдений и учете количественной (выражены одной составля-

ющей поэтики, несколькими или множественными) и хронологической (постоянные, эпизодические: в начале, в середине, в 

конце творческого пути) иерархии воздействий. Методы исследования: сравнительный, сравнительно-исторический, биогра-

фический, герменевтический метод и метод медленного чтения (метод рецептивной поэтики). Статья характеризуется несколь-

кими аспектами новизны: впервые в украинском литературоведении осуществлено комплексное исследование влияния твор-

чества других украинcкоязичных и иноязычных авторов на поэтику стихотворных произведений С. Воробкевича в аспекте 

тематики, специфики поэтического языка, включая лексику, тропику, синтаксис, генерику. К исследованиям предшественни-

ков добавлены новые наблюдения по близости формы произведений других украинcкоязичных и иноязычных авторов и сти-

хов С. Воробкевича. Выводы. Меньше, хотя разнообразным, было влияние других украинских (И. Котляревский, М. Шашке-

вич, М. Устиянович, Я. Головацкий, П. Кулиш, А. Метлинский, Ю. Федьковича, О. Канский) и зарубежных (Т. Падура, И.-В. 

Гете, Гейне, В. Александри, М. Эминеску, И. Гелиады-Рэдулеску, Я. Векереску) поэтов. В контексте такого изучения творчест-

ва С. Воробкевича подтвержден тезис исследователей поэзии буковинца (всего - В. Лесина и А. Романца) о том, что он на раз-

ных этапах творчества подвергался воздействию не одного, а многих поэтов. 

Ключевые слова: С. Воробкевич, генезис, поэтика, генерика, лексика, тропика, поэтический синтаксис, фоника, верси-

фикация. 

1 Mel`nychuk B. “Literaturoznavche i chudozhnye osmyslennya postati Sydora Vorobkevycha” [Literary and artistic comprehension of the 

figure of Sydor Vorobkevych], Naukovyj visnyk Chernivec`kogo nacionalnogo universytetu imeni Yuriya Fed`kovycha [Scientific herald 

of Chernivtsi National University named after Yurie Fedkovich], Chernivci, Chernivec`kyj nac. un-t, 2012, Vyp. 585–586, Slov'yans`ka 

filologiya, P. 140 [in Ukrainian]. 
2 Gnatyuk V. “Izydor Vorobkevych (Nekrolog)” [Izydor Vorobkevych. (Obituary)], L`vivs`kyj nacional`nyj visnyk [Lviv National her-

ald], 1903, XXIV, Kn. X, P. 48 [in Ukrainian]. 
3 Ibidem, P. 49. 
4 Ogonovs`kyj O. Istoriya literatury rus`koyi [ukrayins`koyi] Chastyna II. Vik XIX (Poeziya. Drama) [History of literature of Russian 

(Ukrainian) Part II. Age XIX (Poetry, Drama)], L`viv, 1889, Fotodruk Oleksy Gorbacha, Munhen, 1991, P. 50 [in Ukrainian]. 

Вступ. 1903 року у виданні “Літературно-науковий 

вісник” член редакційного комітету В. Гнатюк помістив 

некролог з приводу смерті Сидора Воробкевича. Автор 

публікації, яка, на думку Б. Мельничука, “нагадує не 

стільки прощальне жалібне слово, скільки літературно-
критичну статтю, місцями вельми гостру”1, висловив 

такі міркування щодо віршованих творів буковинця: 

“Багато віршів творив він під впливом або народних 

пісень, або інших поетів, і від того впливу полишилися 

навіть сліди в тих його творах. Але дуже рідко вони 

дорівнюють першотворам. Докладно це питання можна 

розібрати лише в окремій статті, тут вистачить лише 

зазначення2. Цікавим видається й уточнення: 

“Зрозуміло, що поет, пишучи свої вірші, не парафразу-

вав чужих, не повторював, не наслідував змісту, але 

окремі слова і розмір вказують прямо на цей вплив”3. 
При цьому автор некролога послався на О. Огоновсько-

го, який у своїй “Історії літератури руської” (1889) по-

мітив у С. Воробкевича “сліди вправного переспіву ду-

мок Шевченкових”, водночас зауваживши, що вони 

залишаються оригінальними творами4.  

Історіографія проблеми. До питання про витоки 

поетики віршованих творів С. Воробкевича, крім О. 

Огоновського та В. Гнатюка, принагідно зверталися 
С. Смаль-Стоцький (1887), О. Маковей (1901, 1909), 

М. Лозинський (1901), Ф. Погребенник (1956), В. Лесин 

та О. Романець (1964), П. Никоненко (1975), 

В. Шабліовський (1984), М. Бондар (1986), М. Івасюк 

(1986), П. Никоненко та М. Юрійчук (2003), Н. Шатіло-

ва (2011), Л. Кучурян (2012).  

Мета дослідження полягає в систематизації науко-

вих доробків вчених про вивчення віршованих творів С. 

Воробкевича в аспекті зіставлення їх із поезією україн-

ських поетів, додаванні нових спостережень та враху-

ванні кількісної (виражені одним складником поетики, 
кількома, багатьма) та хронологічної (постійні, епізоди-

чні: на початку, в середині, у кінці творчого шляху) 

ієрархії впливів. 
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5 Ukrainski poety-romantyky: Poet. tvory [Ukrainian Romantic Poets: Poetic Works], uporiad. i prymit. M. L. Honcharuka; vstup. st. M. 

T. Yatsenko; red. tomu M. T. Yatsenko, Kyiv: Nauk. dumka, 1987, P 335. [in Ukrainian]. 
6 Vorobkevych I. Tvory: u 3 t. [Works], Lviv: Prosvita, 1909, Vol. 1. P. 353 [in Ukrainian]. 
7 Vorobkevych I. Tvory…, op. cit., Vol. 3, P. 93–94. [in Ukrainian]. 
8 Ibidem, P. 22. 
9 Vorobkevych I. Tvory…, op. cit., Vol. 1. P. 6. [in Ukrainian]. 
10 Ukrainski poety-romantyky…, op. cit., P. 332 [in Ukrainian]. 
11 Vorobkevych I. Tvory …, op. cit., Vol. 1. P. 241 [in Ukrainian]. 
12 Gnatyuk V. “Izydor Vorobkevych (Nekrolog)” …, op. cit., P. 43-50 [in Ukrainian]. 
13 Bunchuk B., Maltsev V. “Virshuvannia Tymka Padury” [Poem Timur's Poem], Na styku kultur: polskyi ta ukrainskyi virs : [zb. nauk. 

pr.] [At the Crossroads of Cultures: Polish and Ukrainian Poem: [Coll. Sciences.], Kyiv: Vydavnychopolihrafichnyi tsentr “Kyivskyi 

universytet”, 2007, P. 88 [in Ukrainian]. 
14 Zerov M. K. Tvory: v 2 t. [Works], Kyiv : Dnipro, 1990, T. 2, P. 128 [in Ukrainian].  
15 Ibidem, P. 128 [in Ukrainian].  

Основна частина. Вплив українських авторів на 

С. Воробкевича був значно менший. У перший період 

творчості (рідше в наступний) відчувається певна його 

орієнтація на поезію Т. Падури – польського поета, 

який також писав українською мовою і романтизував 
українське козацтво. Увагу буковинця привертала в 

першу чергу козакофільська тематика віршованих тво-

рів поляка. Досить порівняти хоча б назви деяких тво-

рів обох авторів: у Т. Падури: “Рухавка” або “Піснь 

козацька”; “Козак”; “Січовий”, “Запорожець”, 

“Кошовий”, “Низовець”, “Лісовчик”, “Лейстровий”, 

“Гетьмани”, “Чорноморці”, “Мазепа”, “Сірко”, 

“Конашевич”, “Мурашко”, “Тетеря”, “Гордієнко”, 

“Свірчовський”; у С. Воробкевича: “То наш танець, 

наш козак...”, “Ходить козак, блукаючи...”, “Мурашка”, 

“Нечай”, “Козак Торба”, “Козак Гарасим”, “Смерть 
козака”. Тематична подібність поезій обох авторів, як 

бачимо, очевидна. Чимало козакофільських текстів оби-

два поети створювали як пісні. Виразними є й тексту-

альні збіги. У творі С. Воробкевича “На степах” (1881), 

жанр якого автор визначає як “фантазію”, чітко відчу-

ваються алюзії з Т. Шевченка (“Розрита могила”) і з Т. 

Падури (“Рухавка”). Наведемо по одній строфі з творів 

Т. Падури та С. Воробкевича:  

Т. Падура:  

Гей, козаче, в Божий час!  

Вже голосить в церкві дзвін; 
Кому справа мила з вас, 

За проклятим навздогін!  

Гей, козаче, на врага,  

Гурра-га, гурра-га5.  

С. Воробкевич:  

Пугу! Пугу!  

Ми козаки з Великого Лугу!  

Січовики – Запорожці,  

ми чубатії Низовці,  

гей-же разом загримімо, 

 шаблюками задзвенімо:  
Гурра-га! гурра-га! 

В ім’я Боже на врага!6. 

Форма цих творів неоднакова: у Т. Падури маємо 7

-складовик, у С. Воробкевича – нерівноскладовий вірш 

із переважанням 8-складових рядків. Утім динамічний 

ритм та виразні змістовні перегуки надають строфам 

схожості. Улюблений Падурин розмір – 15-складовик зі 

схемою 8,7,8,7 – форму, яку поет, за спостереженнями 

Б. Бунчука та В. Мальцева, вважав, “українською” 7–  

С. Воробкевич застосував у вірші “То наш танець, наш 

козак”. Наведемо першу строфу твору:  
Чи є в світі красший танець,  

як веселий наш козак?  

Аж дивується поганець,  

як танцює наш бідак. 

Кождий каже: добрі люде,  

нема в світі і не буде  

понад танець – гей! га! га!  

веселого козака8. 

Рядки 5-8 мають ритм 8,8,7,7, але це лише авторсь-
ка видозміна 15-складовика 8,7,8,7.  

Відгомін “Падуриної форми” фіксуємо також в 

інших творах. Зокрема, шестивірш буковинця у тексті 

пісні “Трудись і молись” виглядає так:  

І ниви тут І купця крам  

Золота родить доволі;  

І ремесло Топір, весло  

Не знають нужди, недолі9.  

Розмір строфи: 4,4,8,4,4,8. Цей ритм навіває уяв-

лення про 4-складовик, утворений із графічно розчле-

нованого 8-складовика, який характерний для чотирьох 
рядків Падуриного епіграфа до його ж думи 

“Сірко” (1828): І скарби вам І славу дам Тільки ідіть За 

мною в світ10. Звернемо увагу на фонічну невправність 

у рядку “І купця крам” (UU– –). Такі ж збіги наголоше-

них складів фіксуємо у 8-складових рядках поеми Во-

робкевичевої “Мурашки”: Женуть, якби коней стадо, U

–U– –U–U з шерсти аркан гризе руки, –UU–U– –U гризе 

людські... аж до кости. U– –UUU–U Не конець ще тої 

муки!11 UU–U–U–U. Очевидно, такі збіги наголосів 

дали підстави В. Гнатюкові говорити про “хропавість” 

поетового вірша12. На нашу гадку, таку ритмічну 
“кострубатість” буковинець міг “запозичити” в поляка, 

у якого вона поставала як наслідок недосконалого знан-

ня української мови, так і нехтування ним елементар-

них вимог фоніки13. У Т. Падури С. Воробкевич міг 

“навчитися” засилля бідних рим (не забуваймо знову ж 

таки про можливе посередництво М. Шашкевича, який 

римував: “врага” – “татара”).  

Стисло скажемо про вплив М. Шашкевича. Так, у 

творах галичанина буковинець, звичайно ж, помітив і 

козакофільську тематику, і засвоєння фольклору. М. 

Зеров так відгукувався про поезію Шашкевича: “Можна 
сказати про нього, що, почавши з збирання етнографіч-

них матеріалів, він і у своїй поезії раз у раз переробляв 

матеріали етногорафічні”14. Дослідник наводить як 

“цікаве”, здійснене М. Возняком порівняння Шашкеви-

чевого вірша “Обступлення Львова Хмельницьким” із 

народною піснею “А і чистім полі да близько дороги...” 

зі збірки Жеготи Паулі15. 

Простежуємо цитування Т. Падури, а також і Шев-

ченкові сліди. Зокрема вплив Т. Падури та Т. Шевченка 

на поезію М. Шашкевича добре показано в дослідженні 

К. Студинського “Генеза поетичних творів Маркіяна 
Шашкевича” (1910). Нечисленні твори М. Шашкевича 

стали своєрідною “програмою” розвитку окремих аспе-

ктів поезії С. Воробкевича, особливим принципом під-

ходу до фольклорної та “іншої” авторської поезії впро-
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 28 Romanets O. “Moldavski tvory S. Vorobkevycha” [Moldavian works by S. Vorobkevich], Tezy dopovidei KhKhII naukovoi konferentsii 
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довж усього творчого шляху. Додатковим свідченням 

важливості поетичних починань М. Шашкевича для С. 

Воробкевича є й те, що в архіві буковинця залишилося 

чимало копій віршів галицького автора16. 

Окремі вияви впливу І. Котляревського фіксуємо в 
драматичних творах С. Воробкевича. Вони, як і в авто-

ра “Наталки Полтавки”, написані прозою й помережані 

вставними піснями. Часто це власне авторські тексти, 

як, наприклад, “Чабан вівці корняє…”. Рідко, але трап-

ляються текстуальні перегуки. Наприклад: І. Котля-

ревський, “Наталка-Полтавка” (1819, 1828): Ой лихо, не 

Петрусь, Лице біле, чорний вус!17. С. Воробкевич, “Пан 

Мандатор” (1882): Мій Петро – моє добро, Срібло, зло-

то мій Петро18. В. Лесин та О. Романець вважали, що 

романтична балада С. Воробкевича “Соловій-чародій” 

написана на рівні епігонів І. Котляревського19, однак 
тут йдеться не про самого поета. У ліриці С. Воробке-

вича можемо відчути хіба що певні відгомони деяких 

пісень із “Наталки-Полтавки”. Наведемо, наприклад, 

перші рядки пісні Наталки з п’єси І. Котляревського: 

Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться; О, як моє 

болить серце, а сльози не ллються20. Поезія С. Воробке-

вича “Клонить вітер всі тополі...” (1980) розпочинаєть-

ся так: Клонить вітер всі тополі, аж удвоє гнуться; рада 

би я веселитись, густо сльози ллються21. І в першому, і 

в другому прикладах маємо початок монологу дівчини, 

що сумує за своїм коханим. Наявний очевидний змісто-
вий перегук (відмінність лише в тому, що в героїні бу-

ковинця сльози “ллються”), однаковий фольклорний 

паралелізм, подібний розмір – 14-складовий силабічний 

вірш, лише в І. Котляревського він у дистиховому варі-

анті – (8+6)2 з римуванням АА, а у С. Воробкевича – у 

катренному (8,6,8,6 з римуванням АВСВ).  Одним із 

авторів, які ще у 50-ті роки, за словами С. Смаль-

Стоцького, “зворушили власну силу”22 у С. Воробкеви-

ча, був М. Устиянович. Більшість поезій цього автора, 

щодо форми, мали ознаки книжної силабіки, тому вони 

не справили визначального впливу на буковинця, орієн-
тованого на народнопісенні зразки. Винятком могли 

стати такі його твори: “Піснь опришків” – Амф 4,3,4,3; 

“Верховинець” – 8-складовик 4+4. Найбільше враження 

на буковинця мав вірш “Верховинець”. Наведемо дві 

перші строфи твору: Верховино, світку ти наш! З верха 

на верх, и з бору в бір Гей, як у тебе так мило! З легкою 

в серці думкою, Як ігри вод, плине ту час, В чересі кріс, 

в руках топір, Свобідно, шумно, весело. Буяє легінь 

тобою23. Останній катрен поезії має такий вигляд: Там 

то бринить тромбети звук, Щебече любо сопівка; А як 
звіра завиє гук, В челюсті плюне му цівка24. З ним пере-

гукується 16-рядкова пісня з п’єси C. Воробкевича 

“Блудний син”. Наведемо 12 рядків: Топірцями до го-

ри! Смуток, сум пропали!... Веселімся, щоб луна Несла-

ся між скали... Топірцями вдармо враз! Весілє як буде, 

Покажемо, що то тне Гуцул наш присюди! Як горлицев 

полетить Гуцулки дівчина, – Світ хороший, но нема, Як 

та Верховина!25. У С. Воробкевича маємо катрени 

7,6,7,6, інше й римування – аВсВ проти 8-складовика з 

римуванням аВаВ. Однак текстуальні збіги 

(“Верховина”, “Гуцул” – “легінь”, “топірці”, 
“веселість”) очевидні. У пісні Гуцулів-Стрільців з п’єси 

С. Воробкевича “Гнат Приблуда” – є такий куплет: Як 

ся гонемо за ланев, / Серденько буяє! / А як гримнемо із 

креса, / То аж ліс лунає26. Незважаючи на іншу віршову 

форму (8,6,8,6, катрени, АВСВ), відгомін Устияновиче-

вого “Верховинця” очевидний. Молодий С. Воробкевич 

кілька разів захоплено (“красно пише!”) відгукувався 

про відому поему А. Могильницького “Скит Манявсь-

кий”27. Утім, явних ознак наслідування цього автора в 

буковинця не знаходимо. Лише тематично віддаленим 

відгомоном поеми А. Могильницького є вірш С. Вороб-
кевича “Скит Манявський” (1885). Буковинець обрав 

зовсім іншу форму: поліметричну конструкцію, у якій 

поєднано катрени Я4,3,4,3, АbАb із прозовими двовір-

шами молитви. Деякі дослідники вважають, що 

“захоплення румунськими поетами позначилося і на 

власній творчості С. Воробкевича”. О. Романець ствер-

джував: “У його віршах зокрема, помітний перегук з 

творами В. Александрі, М. Емінеску та ін.”28. На гадку 

Л. Кучурян, “вірш “Івоніка Дарій, буковинський опри-

шок” (1790–1810) перегукується з баладою В. Алек-

сандрі “Sora şi hoţul” (“Сестра та злодій”)”29. На нашу 
думку, шестистоповий ямб із цезурним нарощенням на 

один склад у поезії “Скаменілий богач” (1874) та семи-

стоповий ямб у вірші “Вечір над ставом” (1901) міг 

з’явитися в С. Воробкевича під впливом румунської 

поезії (І. Геліаде-Редулеску, Я. Векереску). Докладніше 
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це питання розглянемо у ІІІ і ІV розділах праці. Загалом 

же наукова тема “Віршована творчість С. Воробкевича і 

румунська поезія” ще чекає на свого дослідника. У першо-

му періоді творчості, частково – у наступні, С. Воробкевич 

зазнавав впливу О. Кониського. Його увагу до цього авто-
ра привернув О. Барвінський. У листі до  

С. Воробкевича 5 квітня 1867 року він закликав поета: “Чи 

не писав би ти поезій суб’єктивних, як більша половина 

думок Шевченкових... Пробуйся в такій поезії!”. І зазна-

чав: “В такім роді відзначився дуже Кониський. Зараз в 

першім номері “Правди” прочитаєш його гарну поезію 

патріотичну “Моє бажання”30. У тому ж листі галицький 

навчитель зауважує: “Посилаю тобі дві поезійки Конись-

кого ще не друковані. От – патріотичні суб’єктивні поезії, 

а метрум яке гарне!”31. До творчості О. Кониського критик 

апелював і в пізніших листах. Так, у листі до С. Воробке-
вича 20 травня 1867 він зауважує: “Номер шостий 91 

“Правди” має дуже гарний лист Кониського – звертаю на 

те твою увагу – тенденційна поезія, а при тім лірична. Йо-

го ж було і в п’ятому номері – “До небоги”32. Вірші  

О. Кониського сподобалися буковинцеві. У листі до  

О. Барвінського, написаному в скорботну суботу 1867 

року, поет зізнається: “Думки Кониського, більше той 

прекрасний метрум мене дуже утішили і я не міг 

внутрішньому натискові і напорові опиратися і написав 

дещо у тім метрум”33. С. Воробкевич мав на увазі 

ямбічний лад віршів у О. Кониського. Відзначимо, що 
після 1867 року в буковинця зростає кількість поезій з 

ямбічним метром. Цікаво, що 1867 року С. Воробкевич 

написав вірша з назвою такою ж, як і у поезії О. Конисько-

го – “Моє бажання”. У ліричного героя С. Воробкевича 

бажання інше: “Лиш три краплі живущої / води я ба-

жаю...”, щоб нею відживити “мертві руські серця”34. Ін-

шою є і форма поезії. В О. Кониського фіксуємо не-

строфічний чотиристоповий ямб із довільним римуванням 

“під Т. Шевченка”. У С. Воробкевича наявні катрени 14-

складовика 8,6,8,6 з римуванням АВСВ і типово 

“шевченківськими” міжрядковими і міжстрофними пере-
несеннями. Вкажемо і на можливе лексичне запозичення. 

Вірш О. Кониського “Моє бажання” розпочинається та-

ким рядком: “Не обскурант я, що не плачу... ”. Перший 

рядок поезії С. Воробкевича 1887 року виглядає так: “Ви 

критики, ви обскуранти...”. Лише цей рядок, аби підкрес-

лити обурення і зневагу ліричного героя, поет витримав у 

ритмі тристопового амфібрахію. Інші рядки, як і в Конись-

кого, мають схему чотиристопового ямба. 

Висновки. Простежено вплив на поетику С. Вороб-

кевича низки інших авторів – Т. Падури (О. Маковей),  

М. Шашкевича (більшість дослідників), Ю. Федьковича 
(М. Лозинський, В. Лесин та О. Романець, М. Івасюк, най-

більше – П. Никоненко та М. Юрійчук), І. Котляревського 

(В. Лесин та О. Романець), М. Устияновича (С. Смаль-

Стоцький, М. Івасюк), А. Могильницького. (М. Івасюк),  

В. Александрі, М. Емінеску (М. Ласло-Куцюк, О. Рома-

нець, Л. Кучурян). Міркування літературознавців поперед-

ників щодо впливу цих письменників на буковинця допов-

нено новими спостереженнями. Новим щодо ґенези пое-

тики віршованих творів С. Воробкевича є матеріал про 

вплив на нього О. Кониського та румунської (І. Геліаде 

Редулеску та Я. Векереску) літератур. У контексті такого 
студіювання творчості С. Воробкевича підтверджено тезу 

дослідників поезії буковинця (найбільше – В. Лесина та  

О. Романця) про те, що він на різних етапах творчості за-

знавав впливу не одного, а багатьох поетів. 
 

Tetyana Nykyforuk. Andriyets Valeriyа. The influence of 

the creativity of Ukrainian and foreign authors on the poetics of 

verse works by Sydir Vorobkevych. The purpose of the study is to 

systematize scientific developments of scientists аbout the study of 

Vorobkevych’s poetic works in the aspect of their comparison with 

other Ukrainian (I. Kotlyarevsky, M. Shashkevych, M. Ustijanovych, 

Y. Golovatsky, P. Kulish, A. Metlynsky, O. Konysky) and foreign  

(T. Padura, Y.V. Goethe, G. Heine, V. Alexandri, M. Eminescu,  

I. Geliade-Redulescu, J. Vekerescu) poets and to add new observa-

tions, including quantitative (expressed by one component of poetics, 

several, many) and chronological (constant, occasional: at the begin-

ning, in the middle, at the end of the creative path) hierarchy of influ-

ences. Methods of study: Comparative and comparative historical 

methods are used to reveal the influence of other Ukrainian (I. Ko-

tlyarevsky, M. Shashkevych, M. Ustijanovych, Y. Golovatsky,  

P. Kulish, A. Metlynsky, O. Konysky) and foreign (T. Padura,  

Y.V. Goethe, G. Heine, V. Alexandri, M. Eminescu, I. Geliade-

Redulescu, J. Vekerescu) poets on the poetics of Bukovynian writer. 

Biographical method makes it possible to find out the dependence of 

S. Vorobkevych’s views on poetics on the life basis. The hermeneutic 

method and the method of slow reading (the method of receptive poet-

ics) were practiced, aimed to reveal S. Vorobkevych artistic means, 

interpret his works. The article is characterized by several aspects of 

novelty: for the first time in the Ukrainian literary studies a compre-

hensive study of the influence of poetics of other Ukrainian and for-

eign poets on the poetics of poetry of S. Vorobkevych’s works has 

been carried out in the aspect of themes, specifics in poetic language, 

covering vocabulary, tropics, syntaxes and generics. New observations 

on the proximity of the form works other Ukrainian and foreign poets 

and poems by S. Vorobkevych were added, completing the investiga-

tions of the predecessors. Conclusions. The study of S. Vorob-

kevych’s poetic works in the aspect of their comparison with other 

Ukrainian (I. Kotlyarevsky, M. Shashkevych, M. Ustijanovych,  

Y. Golovatsky, P. Kulish, A. Metlynsky, O. Konysky) and foreign  

(T. Padura, Y.V. Goethe, G. Heine, V. Alexandri, M. Eminescu,  

I. Geliade-Redulescu, J. Vekerescu) poets reveals that the influence of 

other Ukrainian and foreign poets was less evident, though different. 

In the context of such a study of S. Vorobkevych's work, the thesis of 

researchers of the poetry of Bukovynian artist (most notably by  

V. Lesin and O. Romanets) was confirmed that he was influenced by 

not one, but many poets at different stages of creativity. 

Key words: S. Vorоbkevych, genesis, poetics, generics, vocabu-

lary, tropics, poetic syntax, phonics, versification.  
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Инна Георгицэ, Наталья Михайловская-Вильданова. Феминистический дискурс новеллы О. Кобылянской ―Valse 

melancolique‖. Цель исследования заключается в систематизации научных наблюдений с учетом гендерного аспекта, поиска 

становления нового распределения ролей и выделению феминного признака в новелле. А также в статье проведен обстоятель-

ный анализ формирования женского дискурса и выявление эмансипационных тенденций в новелле Ольги Кобылянской ―Valse 

melancolique‖ в контексте литературной эпохи. В исследовании использованы такие научные методы: описательный, наблю-

дения, классификации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью детального изучения формирования феми-

нистического дискурса в новелле О. Кобылянской ―Valse melancolique‖. Научная новизна. Впервые была предпринята попыт-

ка проследить закономерности и основные признаки изображения женского мировоззрения героинь новеллы Ольги Кобылянс-

кой ―Valse melancolique‖. Выводы. О. Кобылянская ассимилировала феминистическую идею через собственное творчество в 

литературный процесс на рубеже веков. Прослеживается формирование современного взгляда на создание образа женщины 

нового типа в процессе становления женского дискурса через анализ новеллы ―Valse melancolique‖. 

Ключевые слова: гендерная проблематика, гендерная роль, эмансипация, литературный феминизм, феминистический 

дискурс. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 

науковими завданнями. Проблема дослідження фор-

мування феміністичного дискурсу в новелі Ольги Коби-

лянської  ―Valse melancolique‖ у контексті літературної 

доби є складовою розуміння сутнісних глибинних про-

цесів сьогодення. Література кінця XIX – початку XX 

століття характеризується відходженням від традицій 

реалізму та естетичних ідей минулого. У культурній 

сфері зазначеного періоду набрав гостроти конфлікт між 

двома чітко окресленими тенденціями: народництвом, з 

орієнтацією на збереження національно-культурної іде-

нтичності, та модернізмом – новітнім європейським 

зразком художнього самовираження. Відома вітчизняна 

дослідниця С. Павличко зазначала: ―Однак між двома 

парадигмами існувала ще одна ключова опозиція – жі-

ночого і чоловічого, або феміністичного і патріархаль-
ного, яку цілком ясно усвідомлювали всі учасники цьо-

го літературного дискурсу‖1. 
Ольга Кобилянська однією з перших порушила і 

детально розглянула жіноче питання в українській літе-

ратурі. Її участь у феміністичному дискурсі сприяла 

творенню нового образу жінки – інтелектуальної, вольо-

вої та самодостатньої особистості. Новела ―Valse melan-

colique‖ є одним із найкращих творів письменниці, у 

якому розкрита специфіка зображення жіночих образів з 

огляду феміністичної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у 

вивчення модерної епохи з урахуванням гендерного 

аспекту належить українським дослідникам: С. Єфремо-

ву, В. Агеєвій, Н. Зборовській, С. Павличко, Н. Шумило 

та ін. Пошук становлення нового розподілу ролей, обо-

в’язків, вимог до статей у європейській культурі здійс-

нювали Дж. Нунокава, Дж. Петерсон та С. Гілберт. Фе-

міністична проблематика творчості О. Кобилянської 

була предметом студій Т. Гундорової, М. Денисенко, 

Л. Жижченко, Я. Мельничука. Питанню виокремлення 

основних фемінних рис у творах письменниці та спробі 

розробити типологічну класифікацію головних героїнь 

новели ―Valse melancolique‖ приділили увагу О. Мако-

вей, М. Євшан та І. Гундорова. 

Мета роботи – виявлення емансипаційних тенден-

цій в новелі Ольги Кобилянської ―Valse melancolique‖ та 
з’ясування на основі проаналізованих образів твору міс-

ця жінки у творчості письменниці й національно-

культурному житті цього періоду. 

Актуальність теми зумовлена змінами поглядів на 

роль жінки в сучасному житті суспільства. Феміністичні 

проблеми новели Ольги Кобилянської ―Valse mel-

ancolique‖ не втрачають своєї актуальності й сьогодні. 

Останнім часом темі розподілу соціальних ролей та важ-

ливості гендерного підходу до сфер діяльності приділя-

ється значна увага в розвинених країнах. Усе це є актив-

1  Pavlychko S. Dyskurs modernizmu v ukrainskii literaturі [Discourse of Modernism in Ukrainian literature], Kyiv, 1999, P. 360 [in 

Ukrainian]. 
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ними показниками того, що тема феміністичного диску-

рсу в новелі письменниці була актуальною не тільки у 

ХХ ст., а залишається такою й на сьогодні. У досліджен-

ні використані такі наукові методи: описовий, спосте-

реження, класифікації. 
Наукова новизна праці є незаперечною, оскільки 

в ній подано ґрунтовний аналіз новели Ольги Кобилян-

ської ―Valse melancolique‖. Зроблено спробу прослідку-

вати закономірності та основні ознаки зображення жіно-

чого світогляду героїнь твору крізь призму сприйняття 

письменниці, подано оригінальне дослідження, у якому 

розкрито нове фемінне бачення новели з погляду сучас-

ної людини. 

Виклад основного матеріалу. У 40-х роках XIX 

століття питання жіночої емансипації почало розвивати-

ся як у суспільстві, так і в літературі. Одним із дискусій-
них питань того часу була роль жінки в приватній та 

професійній діяльності. Для неї життєвий простір не 

обмежується класичними соціальними ролями, нав’яза-

ними патріархатом, а з’являється потреба в реалізації 

амбіцій в усіх сферах суспільного життя. Жінки почали 

відстоювати не лише свої права у сімейному колі, у них 

виникла необхідність реалізувати себе в освоєнні нових 

знань та видів мистецтва. Саме жіноча емансипація стає 

передумовою активного розвитку феміністичного руху, 

оскільки дискримінація жінок та надання їм певних со-

ціальних ролей є причиною активного дискурсу між 
чоловічою та жіночою літературною елітою того часу. 

В українській літературі процес емансипації переп-

літається з поняттям фемінізму як процесом зрівняння у 

правах чоловіків та жінок. Термін ―фемінізм‖ зародився 

у ХХ ст. в Європі. Його започаткував французький соці-

аліст-утопіст Шарль Фур’є у праці ―Теорія чотирьох 

рухів та всезагальних доль‖ наприкінці XVIII ст. Праг-

нення окреслити особливості розвитку та риси фемініз-

му як течії в подальшому розвинули у своїх працях такі 

науковці: Олімпія де Гуж (―Декларація прав жінки і гро-

мадянки‖, 1791 р.), Мері Волстонкрафт (―Захист прав 
жінки‖, 1792 р.), Джон Стюарт Мілль 

(―Підпорядкування жінок‖, 1869 р.), Сімона де Бовуар 

(―Друга стать‖, 1949 р.) та інші2. 

Визначення терміна ―фемінізм‖ у ―Словнику украї-

нської мови‖ трактується як ―політичний рух за зрівнян-

ня жінок у правах з чоловіками‖3. Докладніше тлума-

чення фемінізму знаходимо у ―Великому енциклопедич-

ному словнику‖: ―1) прагнення до рівноправності жінок 

з чоловіками в усіх сферах суспільства; 2) жіночий рух, 

метою якого є усунення дискримінації жінок і зрівняння 

їх у правах з чоловіками‖4.  
Д. М. Ушаков у ―Толковом словаре современного 

русского языка‖5 розглядає фемінізм як буржуазний 

політичний рух у капіталістичних країнах, який має на 

меті досягнути формального рівноправ’я жінок. 

Т. Ф. Єфремова  у ―Новом словаре русского языка. Тол-

ково-образовательном‖6 зазначає, що фемінізм – це жі-

ночий рух за їхню рівність у правах з чоловіками. Про-

аналізувавши визначення науковців щодо терміна, мо-

жемо визначити спільні риси та зробити висновок, що 

фемінізм – це широкий соціальний рух за рівність прав і 
можливостей для жінок, які протистоять соціальній сис-

темі з нерівноправним гендерним розподілом.  

Розвиткові феміністичної думки ХІХ ст. в Україні 

сприяла творчість видатної буковинської письменниці 

Ольги Кобилянської. Це змусило багатьох її сучасників 

по-новому оцінити проблему емансипації жінок. Тала-

новита письменниця доклала багато зусиль для реаліза-

ції своїх переконань. Захоплюючись ідеєю фемінізму, 

Ольга Кобилянська разом з М. Матковською організо-

вує у Чернівцях ―Товариство руських жінок на Букови-

ні‖. З-під її пера вийшла праця ―Рівноправність жінок‖, 
в якій порушено проблеми жінки в суспільстві, в журна-

лі ―Народ‖ публікує нарис ―Жіноча вистава в Чикаго‖, 

видає альманах ―Наша доля‖ з оглядовою статтею про 

жіночий рух у країнах Європи та робить прилюдну до-

повідь ―Дещо про ідею жіночого руху‖, що згодом була 

опублікована.  

Світоглядні уявлення О. Кобилянської про нову 

жіночу реальність, яка не вписувалась у традиційне пат-

ріархальне уявлення, формувалося під впливом ніцше-

анської філософії. Письменниця перша познайомила 

українську літературу з філософією Ф. Ніцше, яка става-
ла популярною в Європі. Ідею створення ―над-жінки‖ як 

людини нових поглядів О. Кобилянська втілила в жіночі 

образи своїх літературних творів, зокрема новели ―Valse 

melancolique‖. Вона ніколи не зображує своїх героїнь у 

сценах на кухні, городі, стайні, в кропіткій праці догля-

ду за дітьми чи хатній роботі. Цю думку також підтри-

мав С. О. Єфремов: ―Окреме в нашому письменстві міс-

це зайняла талановита символістка Ольга Кобилянська, 

з усіх українських письменників нового часу найближча 

до модерністичних європейських напрямів. Великий 

замолоду вплив на неї мав Ніцше з його ультра-
індивідуалістичною філософією, і Кобилянська в своїх 

творах стала вірною його ученицею‖7. 

Особливістю, що вирізняє талановиту письменни-

цю з-поміж інших прогресивних письменників, якими 

багата iсторiя української лiтератури, є не лише глибоко 

феміністичні переконання, гендерна проблематика тво-

рів, а й літературний фемінізм її героїнь. До таких нале-

жить новела ―Valse melancolique‖ О. Ю. Кобилянської, 

яку вперше було надруковано в часописі ―Літературно-

науковий вісник‖ у 1897 році. Твір по-різному був оці-

нений тогочасною критикою. З погляду О. С. Маковея, 
образи трьох типів жінок-героїнь новели класифікували-

ся таким чином: простодушної — в образі Марти, злама-

ної — в образі Софії, та відважної — в образі рішучої 

Ганни. М. Й. Євшан у своєму дослідженні ―Під прапо-

ром мистецтва‖ висловив думку про жіночі образи нове-

2 Yulina N.S. ―Problemy zhenschin: Filosofskie aspekty: (Feministicheskaya mysl)‖ [Women's issues: Philosophical aspects: (Feminist 

thought)], Voprosyi filosofii [Questions Philosophy], 1996, N 5, P. 137–144 [in Russian]. 
3 Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], v 11 t. / AN URSR. Instytut movoznavstva / za red. I. K. Bilodida, 

1970–1980, URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh [in Ukrainian]. 
4 Velykyi entsyklopedychnyi slovnyk [Great Encyclopedic Dictionary], uklad. A. M. Porokhova, 2007, URL: http://alcala.ru/

entsiklopedicheskij-slovar/bolshoj-entsiklopedicheskij-slovar.shtml [in Ukrainian]. 
5 Tolkovyiy slovar russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the modern Russian language], v 4 t. / Pod red. D. N. Ushakova, Moskva: 

Alta-Print, 2005, Vol. 4, 1216 p. [in Ukrainian]. 
6 Efremova T. F. Novyiy slovar russkogo yazyika. Tolkovo-obrazovatelnyiy [New dictionary of the Russian language], v 2 t., Moskva: 

Russkiy yazyik, 2000, 1209 p. [in Russian]. 
7 Iefremov S. Istoriia ukrainskoho pysmenstva [History of Ukrainian writing], Kyiv: Femina, 1995, P. 427 [in Ukrainian]. 

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://alcala.ru/entsiklopedicheskij-slovar/bolshoj-entsiklopedicheskij-slovar.shtml
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 ли, сенсом життя яких є краса, любов та щастя. Осучас-

нила характеристику героїнь дослідниця Т. І. Гундоро-

ва, звернувши увагу на індивідуальні особливості їхніх 

взаємин. 

Новелу ―Valse melancolique‖ по праву вважають 
одним із найяскравіших творів О. Кобилянської. Пошук 

жінками-інтелігентками свого життєвого шляху, визна-

чення ідеалів краси, самовизначення себе як неповтор-

ної особистості є основними темами новели. Жага геро-

їнь твору до мистецтва, їхня волелюбність у поглядах та 

впевненість у собі виокремлювала їх серед жінок того-

часного суспільства, що не завжди позитивно сприйма-

лося. Авторка твору стверджує ідею мистецтва як важ-

ливого чинника впливу на формування світогляду люди-

ни. ―Valse melancolique‖ О. Ю. Кобилянської зарахову-

ють до специфічного жанру ―музичної новели‖, адже в 
ньому музика виступає одним зі способів зображення 

психологічної та емоційної напруги персонажів. Музич-

ність твору досягається завдяки наскрізній композиції 

Ф. Шопена ―Меланхолійний вальс‖ у виконанні талано-

витої піаністки Софії. 

Участь О. Кобилянської у феміністичному дискурсі 

сприяла творенню нового образу жінки, яка не обмежує 

свій приватний простір лише будинком і побутом. Геро-

їні ―Valse melancolique‖ на новий лад формують свій 

домашній устрій, у якому можуть впевнено почуватися. 

Кімнати, у яких мешкали Ганна, Софія та Марта, відо-
бражали життєві позиції жінок. Вони були великі, вишу-

кано облаштовані та прибрані. Власне речі, які там пере-

бували, та інтер’єр загалом створювали відповідну ауру 

затишку та комфорту. Три героїні твору впорядкували 

своє помешкання, що утворює ―ідеальний замкнений 

простір жіночого спілкування‖. Питання особистого 

життя та гендерної проблематики в тексті аналізувала та 

досліджувала В. Агеєва, зазначивши, що 

―облагороджено й естетизовано, він мав би бути недо-

ступним для навколишньої понижуючої буденності‖8. 

Опис кімнат героїнь твору ―Valse melancolique‖ позбав-
лений традиційного зображення простору життя жінки, 

яким вона послуговувалася, виконуючи хатню роботу. В 

такому побуті не простежується образ берегині та мате-

рі. Кожна героїня дослухалася до свого внутрішнього 

голосу, мала чітко окреслене бачення своїх бажань, які 

знаходили відображення в елементах інтер’єру, що став 

важливою складовою їхнього психологічного портрета. 

Зокрема Ганна, яка мала хист до малювання, вбачала в 

кожному образку частину своєї душі, була пов’язана з 

ними духовно, пророкуючи їм долю. 

Молода піаністка Софія Дорошенко мріяла про 
навчання в консерваторії. Предметом натхнення, спо-

кою та рівноваги для неї ―був фортеп’ян… чорний, з 

дорогого дерева, прикрашений на краях арабесками з 

перлової матиці, лискучий, мов дзеркало‖9. У хвилини 

розпачу свій біль вона тамувала грою на інструменті. 

Коли її пальці швидко та вправно перебирали клавіші, 

кімната враз змінювалася, наповнюючись хвилюючими 

звуками. В ту мить ―душа її піддавалася без найменшої 

опори елементові сильнішому, як вона, пристрасно люб-

леному нею, перемагаючому її цілковито‖10. Образ нової 

жінки проглядається через талановиту піаністку, для 

якої інструмент є життєво необхідним. Зазнавши зради, 
Софія довіряє лише йому: ―…бо можу цілу душу відда-

ти резонаторові. І я віддаю її йому! Коли сяду до нього, 

находжу рівновагу свого духу, вертає мені гордість і 

почуття, що стою високо-високо! Зате й граю йому зву-

ками, яких не почує від нікого, і буду йому грати до 

останнього свого віддиху... Я знаю. Він останеться мені 

вірним. Він не мужик; не з того дерева, що виростає на 

широкій дорозі, але з того, що росте на самих верши-

нах... Я його музикант‖11.  

М. Крупка в монографії ―Українська жіноча проза: 

дві епохи дві версії‖ зазначає, що ―жінка, проявивши 
себе як митець, автоматично потрапляє в ситуацію по-

двійної вимоги: вона змушена зберігати традиційні ролі 

– дружини, матері, задовольняти потребу самореалізації 

як творчої особистості. Одним із дискусійних питань 

того часу була правомірність / неправомірність виходу 

жінок із сфери приватної / родина, діти, господарство) в 

сферу публічну (професійна діяльність, громадські інте-

реси, творча робота). Патріархальне суспільство не було 

готове до такої інверсії гендерних ролей, яких, по суті 

означала нівеляцію традиційної парадигми суспільст-

ва‖12. Прикладом цього виступає образ Марти – тради-
ційної жінки того часу. Це молода вчителька, яка бачить 

своє щастя в заміжжі та дітях. Водночас Марта виявляє 

бажання самореалізуватися: ―Я прилагоджувалась до 

матури, бо хотіла бути учителькою. Вчилася музики, і 

язиків, і прерізних робіт ручних, ба і все інше, що лише 

можна було, забирала я в себе, щоб стало колись капіта-

лом і обернулося в хосен‖13.  

Ніжність та любов О. Ю. Кобилянська втілює в 

образі Марти, яка виявляє своє терпіння до ближніх, 

стриманість у спілкуванні зі своїми товаришками. В її 

характері простежується бажання допомогти, загладити 
конфлікт. Мрією Марти є вдалий шлюб і щаслива роди-

на. Героїня володіє моральними якостями, які допомага-

ють їй досягти мети. За характером вона є чуйною, здат-

ною підтримати у скрутні часи, зрозуміти не лише при-

мхи своїх сусідок, а й трагічність їхньої ситуації. Вона 

знає, чому померла Софія, чому такою нещасною постає 

перед нею Ганна, яка справедливо дала оцінку Марті: 

―…царство на землі належиться тобі‖14. Саме з нею на 

початку твору вона ділила житло, організувала побут. 

Ганна жила за покликом свого таланту, а в той час Мар-

та створювала їй сприятливі умови для творчості, даючи 
себе в жертву. Образ Ганни неоднозначний. Вона за 

своїм характером була примхлива та вибаглива, емоцій-

на та запальна, чесна та відверта у стосунках із товари-

шками. Але така чесність, яка виказувалася грубо та 

необдумано, була образливою. Проте для поведінки 

Ганни характерні емоційні зміни. У такі хвилини її пере-

повнювали почуття ніжності, чуйності, усвідомлення 

8 Aheieva V. Zhinochyi prostir. Feministychnyi dyskurs ukrainskoho modernizmu [Women's space. Feminist discourse of Ukrainian 

modernism], Kyiv : Fakt, 2003, P. 87 [in Ukrainian]. 
9 Kobylianska O. Opovidannia [Story], Lviv: Kameniar, 1982, P. 154 [in Ukrainian]. 
10 Ibidem, P. 154 [in Ukrainian]. 
11 Ibidem, P. 165 [in Ukrainian]. 
12 Krupka M. Ukrainska zhinocha proza: dvi epokhy dvi versii [Ukrainian women's prose: two epochs two versions] , Rivne : Vydavets O. 

Zin, 2008, P. 82 [in Ukrainian]. 
13 Kobylianska O. Opovidannia [Story], Lviv: Kameniar, 1982, P. 138 [in Ukrainian]. 
14 Ibidem, P. 142 [in Ukrainian]. 
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 своєї провини. В цих ситуаціях простежувався розподіл 

ролей, тобто сильніший домінує над слабшим, а зна-

чить, чоловік – над жінкою. Саме про такий розподіл 

ролей зазначає В. Агеєва у своїй праці15. Важливу роль у 

психологічній характеристиці Ганни відіграє її талант 
до живопису. Через роздуми про мистецтво прогляда-

ються думки Ольги Кобилянської про вплив творчості 

на життя людини, адже для неї мистецтво було вищим 

від рутинного сімейного життя: ―Ти не знаєш, як можна 

любити те, що люди називають артизмом, що живе в нас 

і заповняє нашу душу; що береться звідкись у нас, виро-

стає, опановує нас, не дає нам спокою і робить із наших 

істот лише послухачів і статистів своїх! Се щось таке 

велике, сильне, що особисте щастя мізерніє перед тим, 

не в силі вдержати з ним рівноваги в істоті! Вибагливою 

вдачею своєю нищить її саме в хвилі, коли шлюбує їй 
вірність. Заглушити в собі той світ, щоб жити лише для 

одного чоловіка і для самих дітей? Се неможливо... лю-

бов також не вірна... мені неможливо... тому неможливо, 

хто носить справдішній артизм у душі!.. ‖16. Своє майбу-

тнє Ганна не пов’язувала із заміжжям, тому в поведінці 

з чоловіками поводила себе природно, не зважаючи на 

думку оточення: ―Вона мала багато поклонників, але 

сама не залюблювалася ніколи. Говорить годинами про 

них, подивляє в них, що красне, аналізуючи майже всі 

прикмети їх істот; а проте не чіпається її любов; против-

но, обсміває їх не раз, як малих хлопців‖17. 
Важливим доповненням до жіночих образів новели 

є Софія. Одразу помітно в ній натуру витончену, заглиб-

лену у внутрішній світ, яка повністю віддається творчим 

пориванням. Дівчата ставляться до неї по-різному: Мар-

та по-материнськи турбується про неї, Ганна сприймає її 

як об’єкт обожнювання18. Софія неприваблива зовні. 

Після пережитої особистої трагедії дівчина відстороню-

ється від світу, тому перестає дбати про свою зовніш-

ність. В новелі О. Кобилянської ми не зустрічаємо тра-

диційного колоритного опису героїнь, який унеможлив-

лював виділяти жінку як берегиню домашнього затиш-
ку: ―два ґудзики пальта... держались слабше сукна від 

інших... рукавички... були порозпорювані чи погризені‖. 

Софія має власні особливості, які вказують на її чуттє-

вість, ніжність: ―білля гарне і тонке, мов у графині, а її 

постіль іще краща. Спить мов царівна. Коли вмивається, 

не забуде ніколи насипати кілька крапель найтоншої 

парфуми до води‖19. Це чуттєве роздвоєння на зовніш-

ню недбалість та внутрішню досконалість спонукає Со-

фію до гри на фортепіано. Музика відволікала від фізич-

них страждань, в її силі та енергетиці вона знаходила 

внутрішній спокій. ―Меланхолійний вальс‖ Шопена у 
виконанні глибоко торкався найтонших струн душі Со-

фії та її товаришок і змушував поринути у роздуми над 

сенсом людського буття. О. Ю. Кобилянська вміло зма-

лювала звучання мелодії ―Меланхолійного вальсу‖, що 

варіював від легкої невимушеності до надриву. Щось 

незбагненне та загадкове було в образі Ганни: ―З зами-

лувань Софії бачу натуру тонкого стилю, дбалу про кра-

су й штуку в повнім розумінні. А з другої сторони – 

вона для мене загадка. Байдужна на все, мов дерево‖20. 

Її ставлення до чоловіків було нетиповим, що суперечи-

ло світоглядним традиційним поглядам жінок на межі 

століть. Спілкуючись з товаришками, Софія виділяла ті 

жіночі якості, якими повинна володіти справжня жінка: 

―…гордість, яку природа кладе нам у душу, повинна ти 
більше розвивати. Се одинока зброя жінки, якою вона 

справді може вдержатися на поверхні життя‖21. 

Висновки. О. Кобилянська на межі ХІХ–ХХ ст. 

порушила важливу тему ролі жінки в суспільстві. Свої-

ми нетиповими поглядами, що знайшли відбиток у но-

велі ―Valse melancolique‖, їй вдалося докорінно змінити 

ставлення до жінки, яке впродовж багатьох століть до-

тримувалося традиційно-патріархальних принципів. 

Проблемне питання щодо гендерної рівності не набуло 

актуальності, оскільки суспільство ще не готове до змін, 

які вже почали зароджуватися у світогляді людей. Домі-
нантами у свідомості жінки є переосмислення значення 

фемінності, фемінних рис, маскулінності. Ці зміни свід-

чать про новаторство, яке прийшло на зміну традицій-

ним уявленням про роль і статус жінки в суспільстві. 

Ставлення О. Ю. Кобилянської до образів новели 

неоднозначне. Спостерігається певна суперечливість 

щодо Марти. Письменниці ближчі образи сильних ду-

хом, волелюбних та незалежних жінок, таких як Ганна 

та Софія. Вони мають закономірність у лінії поведінки. 

Традиційний патріархальний шлюб викликає у них по-

чуття страху, оскільки спонукає до нерівноправності у 
стосунках жінки та чоловіка. Він унеможливлює повно-

ту реалізації героїнь, адже у них сформоване нове мис-

лення та нове бачення власної ролі у житті через реалі-

зацію у мистецтві. Ідеал образу жінки Ольга Кобилянсь-

ка висловлює в листі до О. Маковея від 11 серпня 1898 

року: ―…Образовані і тонко відчуваючі жінки є для ме-

не ідеалом‖22. Підтвердженням цього виступають прооб-

рази новели ―Valse melancolique‖: жінки горді й вольові, 

які здатні захистити своє право на незалежне становище 

у суспільстві та забезпечити власною розумовою пра-

цею своє майбутнє.  
Отже, феміністичний дискурс, активною учасни-

цею якого стала О. Кобилянська, позначився на створен-

ні образу жінки нового типу. Письменниця асимілювала 

феміністичну ідею через власну творчість у літератур-

ний процес на рубежі століть. 

 
Inna Heorhitse, Natalia Mihailovskaya-Vildanova. Femi-

nistic discourse of the novel ―Valse melancolique‖ by Olga 

Kobylianska. The purpose of the research is the systematization 

of scientific studies taking into consideration gender aspect, search-

ing for the foundation of new division of roles and determination of 

feminine features in the novel “Valse melancolique” by O. Kobyl-

ianska. The detailed analysis of the female discourse formation was 

completed to reveal the emancipation tendencies in the novel. 

Methods of the research are descriptive, methods of observation 

and classification. Scientific innovation of the work is indisputa-

ble because it provides with the profound analysis of the novel 

―Valse melancolique‖ by Olha Kobylianska. The attempt to inves-

tigate the regularities and basic features of depiction of female 

ideology of the characters was done through the prism of the au-

thor’s perception; the original research, which reveals new femi-

15Aheieva V. Zhinochyi prostir…, op. cit., P. 209 [in Ukrainian]. 
16 Kobylianska O. Opovidannia…, op. cit., P. 149 [in Ukrainian]. 
17 Ibidem, P. 148. 
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19 Ibidem, P. 156. 
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22 Ibidem, P. 166.  
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nine vision of the novel from the point of view of a modern person, 

is given. Conclusion O. Kobylianska managed to change funda-

mentally the attitude to a woman, which followed traditional-

patriarchal principles for many centuries. These atypical opinions 

were reflected in the novel ―Valse melancolique‖. The dominants 

in the female consciousness are rethinking of the feminine’s value, 

feminine’s features, and masculinity. Such changes prove the inno-

vation, which altered the traditional ideas of the role and status of a 

woman in the society. O. Kobylianska was an active participant of 

the feministic discourse, which affected the formation of a wom-

an’s image of a new type. The author assimilated the feministic 

ideas through her own writings into the literature process in the 

turn of the century.  

Key words gender problems, gender role, emancipation, 

literature feminism, feministic discourse. 
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Анистратенко Антонина, Мойсей Антоний. Третья терция художественной альтернативы: полити-

ческий роман в дискурсе альтернативной истории. Вопросы функционирования поджанра политического рома-

на в рамках мета-жанра альтернативной истории в художественной прозе в целом и в мета-жанре альтернативной 

истории. Целью статьи является определение идентичности и генеалогического характера поджанра, его стилисти-

ческих особенностей. Все это проводится впервые в представленном исследовании, в частности, сохраняется про-

блема комплексного распознавания специальных маркеров, который формирует новизну статьи. В статье исполь-

зованы описательные, сравнительные методы и аналитический принцип классификации жанровых схем. Выводы. 

Генеалогическая перспектива переклассификации жанров современного романа как в украинской, так и в зарубеж-

ной литературе вызвала переход стилевых форм в поджанровые и жанровые единицы на основе повторяющихся и 

воспроизводимых схем. Таким образом, политические и детективные романы, сливающиеся с журналистским жан-

ром журналистики, в промежуточном пространстве образуют поджанр политического романа альтернативной ис-

тории. 

Ключевые слова: поджанр, политический роман, альтернативная история, пост-постмодернистский 

Introduction. The genealogy of alternative history is 

sure to go back to the genre matrix of the historical novel 

and the literary means of fantasy and science fiction. How-

ever, at the stage of its existence as a meta-genre, we see the 

interpenetration of the basic elements of poetics and genea-
logical coordinates also in the field of modern urban politi-

cal prose, which are found in the artistic alternative of the 

post-postmodern novel as a genre segment. 

So, to establish the peculiarities of poetics and genre 

originality of the political novel of alternative history, such 

examples in Ukrainian literature “The Third Tertiary” by  

O. Menshov and “Look Who's Back” by Timur Vermes 

(germ. Timur Wermes “Er ist wieder da” ) have been com-

pared. 

Historiography of the issue. Genealogically alterna-

tive history was formed based on the matrix of the historical 
novel (according to N. Kopystianska - even based on the 

English historiographical novel) and the formal markers and 

architectonic “puzzles” of the science-fiction novel. In the 

historical and literary key of temporality, the first actual 

examples of the novel of alternative history concern the 

early twentieth century in the United States, Canada, West-

ern Europe and spread in the literature of the Slavic world in 

the mid-twentieth century, being actualized in Russian and 

far Eastern literature in the 70s of the twentieth century. In 

the second decade of the XXI century, historical alternative 

in fiction appeared and gained popularity in the middle-

literature of Australia and Oceania. 

Thus, the history of alternative history in Europe and 

America is sure to go back to the genre matrix of the histori-

cal novel and the literary means of fantasy and science fic-
tion. However, at the stage of its existence as a meta-genre, 

we see the interpenetration of the basic elements of poetics 

and genealogical coordinates also in the field of modern 

urban political prose, which are found in the artistic alterna-

tive of the post-postmodern novel as a genre segment. 

The body. The functioning of subgenres of alternative 

history in the discourse of the meta-genre and the interaction 

of the post-genre cultural factors of the modern novel is 

heterogeneous. Suppose that, logical genealogical intersec-

tions and superstructures of poetics create secondary con-

nections between the phenomena of literature and cultural 
sections of real-time. For example, the cultural aesthetics of 

the urban novel fits into the framework of the alternative 

historical detective story, which, in turn, partially contains 

the signs of a political novel. Such interweaving is not un-

common in the field of the ekphrastic novel. According to 

D. Zatonskyi, T. Bovsunivska in her well-known mono-

graph “Genre Modifications of the Modern Novel” views 

political novel as a genre variety rather than a thematic seg-

ment, however, she develops this opinion beyond the state-

ment: “A political novel has the peculiarity, writes  

mailto:oirak@bsmu.edu.ua
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T.  Bovsunivska, that it coexists with the artistic and politi-

cal type of communication, which is an important factor for 

the next genre creation”1. The “next genre” also involves the 

re-arrangement of genre schemes, the consolidation of cul-

tural and historical contents into an extract of the ideological 
basis of the novel and the creation of a unique model of the 

poetics of a work of art. The researcher considers this pro-

cess as a three-way communication: “Communication, in 

this case, is understood as the interaction of manifested con-

sciousnesses. Communication through the text of a political 

novel is the creation of a system of conscious verbal behav-

ior of the author of the novel, aimed at interacting with the 

collective recipient (and building a certain model of the 

world in their cognitive system) in order to transfer personal 

or collective meanings and implement aesthetic and political 

influence on them”2. Consequently, the communicative goal 
“conducts” all levels of the work of art. For example, at the 

cultural and stylistic level, the authors mainly use journal-

istic style, slang words, phrases, internal dialogues in the 

form of indirect speech in their work (“...Sokil told us, sip-

ping cognac and eating “nikoliashkamy”... counterintelli-

gence already set their pants on fire out of joy. I can only 

imagine how many people felt at the top of the world due to 

the fact they had caught a spy! And he ran away from them 

before they know it”3); at the syntactic level there are in-

complete sentences, appellative constructions, etc. (“...the 

reader is caught in a trap where the ridicule ends with Hitler, 
the reader laughs. Not of him, but with him. Is it possible to 

laugh with Hitler? Is it allowed? Find out for yourself. It is 

finally a free country. Yet...” (ed. transl.) [“Weil der Leser 

sich zunehmend ertappt, wie er nicht mehr über Hitler lacht. 

Sondern mit ihm. Lachen mit Hitler – geht das? Darf man 

das überhaupt? Finden Sie’s selbst raus. Dies ist schließlich 

ein freies Land. Noch”  (orig. germ.)])4. At the symbolic 

level, political slogans can act as characters, and famous 

historical figures, act as symbols of collective national 

choice (“We are at war! What do you think the Russian will 

do to you when they come here? Believe me, a Russian will 
look at your child and say, for example, Oh, it's a young 

German girl, but for the sake of the child I do not want to let 

low instincts in my pants?” (ed. transl.) [“Wir sind im 

Krieg! Was glauben Sie, was der Russe mit Ihnen macht, 

wenn er hierherkommt? Glauben Sie, der Russe wirft einen 

Blick auf Ihr Kind und sagt, oho, ein frisches deutsches Mä-

del, aber dem Kinde zuliebe will ich meine niederen Instink-

te in meiner Hose lassen?”  (germ.)])5; at the genealogical 

level we will have a combined genre variety, and at the ide-

ological and thematic manifests the declared result of com-

munication, which consists in the implementation of the 
reader aesthetic and political influence that can give him 

food for rethinking certain historical and political events 

(“And when you read this thing, love my little-known city 

and its citizens, when you are imbued with respect for the 

history of Yaropol and its future movements, then I will 

consider that my life was not in vain”6, concludes Yu. 

Scherbak in the form of a letter to the reader his novel. 

It should be noted that the qualification of subgenres of 

alternative history within a meta-genre categorically de-

pends on the functional characteristics of each of the sub-

genres. English-language literary criticism tends to describe 

alternative history as a subsidiary genre of science fiction 
precisely because of the traditional enrollment of alternative 

history into genre prose in the field of mass literature (genre 

fiction). Tom Shippie uses a similar approach in his work  

“Hard reading: learning from science fiction” . But the Eu-

ropean literary criticism, in particular, East European, oper-

ates with the approach to the consideration of alternative 

history based on “stratification into subsidiary subgenres“, 

as V. Soboliev points out in “Manual for Chrono-

hitchhikers”. Actually, in terms of the content of national 

literature, both versions work well. 

There are many disagreements in the perception of the 
genre as such. Today, the understanding of the genre as a 

basic frame element of a work of art in modern literary criti-

cism is increasingly sidelined and is perceived as an element 

of classical “outdated literary criticism”. After 2010, the 

division of scientists into two “rival” camps has formed in 

English-language criticism. They can be conventionally 

referred to as “far-right genealogists” and “far-left genealo-

gists”. In this case, “far rightists” devote themselves to the 

concept of “overgenre”, regardless of the thematic aspect of 

the research (this can be a work on the aesthetics of popular 

literature or a historical-literary analysis of the works of a 
particular writer, or even comparative school), and “far left 

activists” purposefully negate the influence of the genre on 

the form and content of the modern novel, put art style on 

the pedestal, the ideological-thematic level of the work, con-

tact between the author and recipient, art context, etc. It is 

clear that behind these dualities there are scientists who ig-

nore such discourses and work in harmony with literary 

methods and in harmony with the literature they have under-

taken to analyze. 

Speaking in detail, the far-right is, for example,  

K. Gelder, who gives the genre of a work of art the essence 
of a marker of a literary niche, by his own taste, dividing 

literature into belles-lettres (that is, popular literature), and 

the “most popular literature“, moreover, the very popular 

literature is completely determined by its genre canon, and 

intellectual literature, literature of high writing, it does not 

need genre marking and in each case it can be described as 

some author's colouring outside the genre or any other lim-

its. K. Gelder states in his work “Popular Fiction: The 

Logics and Practices of a Literary Field”: “It is simply one 

way of noting that Literature deploys a set of logic and prac-

tices that are different in kind to those deployed in the field 
of popular fiction”7. Following the English-speaking “far-

right” literary critics, Ukrainian scientists support the super-

position of the genre. For example, S. Filonenko in the mon-

ograph “Mass literature in Ukraine: discourse / gender / 

genre” borrows the theory of K. Gelder and fits it to the 

theoretical basis of the analysis of Ukrainian mass prose, 

focusing on the genealogical aspect of fiction. It is the gen-

1 Bovsunivsʹka T. V. Zhanrovi modyfikatsiyi suchasnoho romanu [Genre modifications of the modern novel], Kharkiv, Vyd-vo «Disa 

plyus», 2015, P. 282 [in Ukrainian]. 
2 Ibidem. 
3 Menʹshov O. Tretya tertsiya: roman [The Third Tertiary: a Novel], Kyjiv, Vydavnycha hrupa KM-BUKS, 2019, P. 428. [in Ukrainian]. 
4 Wermes T. Er ist wieder da. Der Roman [He is here again], Köln: Lübbe GmbH& Co. KG, 2012, P. 4‒5 [in German]. 
5 Ibidem, P. 27‒28. 
6 Shcherbak Yu. M. Khroniky mista Yaropolya [Chronicles of the city of Yaropol], Pislyamova V. Y. Panchenka, Khudozh.-oformlyuvach 

B. P. Bublyk, Kharkiv, Folio, 2008, 255 p. [in Ukrainian]. 
7 Gelder K. Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field, Abingdon, Routledge, 2004, P. 11‒12 [in English]. 
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theoretical basis of the analysis of Ukrainian mass prose, 

focusing on the genealogical aspect of fiction. It is the gen-

re, according to S. Filonenko, that comprises a complex 

discourse of the work and asks questions that “make it clear 

that the answers will be completely dependent on the genre 
identification of a particular work”8. Consequently, the gen-

re appears to be not just a frame of the work, but even an 

inevitable fate for the writer, because, as the literary critic 

points out, “the author always exists in connection with a 

certain genre”9. 

At the same time, “far-left genealogists” declare the 

actual role of genre in literary studies, which comes from 

the understanding of functional genre in linguistics. The 

theory of C. Miller about the nature of the genre as a social 

action inherited in the work of Ukrainian linguists from 

Kharkiv. “Genre is a rhetorical means, which plays the role 
of an intermediary between concrete intentions and social 

necessity, it connects the personal with the public, the indi-

vidual with the repetitive”10, indicate I. Korneiko, O. Petrov, 

N. Popov in the monograph. An artistic genre acquires this 

interpretation among literary critics engaged in the literature 

of the post-postmodern era. They are, for example,  

V. Ivanyshyn, R. Kharchuk, S. Kyryliuk, R. Panch, etc. The 

predominant influence of the social factor on the formation 

and rearrangement of the genres of the modern novel, in 

particular in Ukrainian literature, is often perceived by liter-

ary critics of the post-postmodern era as dominant: “From 
now on, Ukrainian literature exists in a free society where 

everyone can write and read what he likes. Mass genres 

develop in it [...] In this case, the national context is modi-

fied into the context of mass literature. At the same time, 

Ukrainian writers remain active (neo-positivists, neo-

modernists), who seek to create “high” literature, writers 

(postmodernists), who, appealing to the mass genres, try to 

embody a serious sense in them”11. In an attempt to general-

ize the genealogical and stylistic discourses of contemporary 

Ukrainian prose, R. Kharchuk completely narrowed the 

boundary between mass and intellectual prose, thus compli-
cating the analytical work for literary critics, who mainly 

develop a voluminous corpus of texts of historical and liter-

ary nature, the theoretical and literary component develops 

tightly in the focus of the tendencies of Western European 

literary theory or the trend of the Soviet literary studies 

school. 

So, we are talking about the fact that the distinction 

between mass and “high” literature is quite difficult, espe-

cially using the concept of “bestseller”. Novels under the 

scheme of the fictional text have mostly stylistic and not 

genre identification markers, which confirms, for example, 
an encyclopedia article: “In modern literary fiction belles-

lettres refers to a light, lively, entertaining, accessible, for-

mulaic story about some event or scientific issue, a well-

known personality, with the aim of promoting, mainly for 

naïve recipient; is considered to be a kind of popular litera-

ture, which uses focused on easy reading narrative forms”12. 

So, we see that genealogy schools today in Ukraine 

face the problem of insufficiently clear differentiation of the 

social direction of a literary work, especially of a modern 

novel. Therefore, the introduction of the term “literary prod-

uct” into the circulation of Ukrainian literary criticism, 
which is practically close in semantics to the concept of 

“printing product“, returns the discourse of literary criticism 

to the past of the twentieth century, when the so-called 

“high” literature was created on the principle of “free-load 

books“, and “printing product” on the level of poetics and 

stylistics is approximately equal to “tabloid periodicals” for 

one-time entertaining reading. It was at that time that a 

worldview cliche was formed regarding the lowered emo-

tional and mental level of popular literature in particular, as 

well as the culture in general. At the same time, Western 

European literary criticism both in the twentieth century and 
today does not have a purely reduced status of belles-lettres, 

so it distinguishes from the samples of intellectual prose 

solely by the structure of the genre matrix, that is, by the 

rigidity of subordination of the novel's plot to its genealogi-

cal variety. 

Summing up a small exploration of the modern func-

tioning of genealogy in the vast domestic and foreign liter-

ary theoretical and literary discourse, it is possible to devel-

op the prospects of the school: to avoid the danger of falling 

into the trap of theoretical analysts of “literature timeless“, 

defining the genre labelling of prose, not only the features of 
the poetics in the context of the four-level structure of the 

prose should be taken into account, but also the temporal 

context of the work, its cultural background, the literary 

current or the direction in which the researched writer most-

ly works and recipients that the hidden conceptual and sym-

bolic complex of the analyzed sample literature is targeted 

to. 

The reclassification of the genres of the modern novel, 

which actively developed in Ukrainian literature in the early 

2000s and has lasted for about 20 years, and in Western 

European literature it leaves behind the Slavic discourse by 
30-50 years, has been marked by changes in the structure of 

alternative history meta-genre. We see the process of the 

transition of stylistic forms and features of poetics into sub-

genres and genre units based on repeated and reproducible 

schemes. So the political novel according to steel character-

istic and detective according to the genre one, merging with 

a journalistic genre, in the intermedial space form a subgen-

re of the political novel of alternative history. 

 
Аністратенко Антоніна, Мойсей Антоній. Третя тер-

ція художньої альтернативи: політичний роман в дискурсі 

альтернативної історії. Стаття присвячена питанням функці-

онування субжанру політичного роману альтернативної історії 

в художній літературі загалом та в межах метажанру альтерна-

тивної історії. Однак, функціонування піджанрів альтернатив-

ної історії в дискурсі мета-жанру та взаємодія позажанрових 

культурних факторів сучасного роману неоднорідні. Так, логі-

чні генеалогічні перетини й особливості поетики створюють 

8 Filonenko S. O. Masova literatura v Ukrayini: dyskurs / gender / zhanr : monohrafiya [Mass Literature in Ukraine: Discourse / Gender / 

Genre: Monograph], Donetsʹk, LANDON – ХХІ, 2011, P. 146 [in Ukrainian]. 
9 Ibidem. 
10 Korneyko I. V., Petrova O. B., Popova N. O. Teoriya zhanru: teoretychni ta prykladni aspekty: monohrafiya [Theory of genre: theoreti-

cal and applied aspects: monograph], Kharkiv, “Drukarnya Madryd”, 2014, P. 40 [in Ukrainian]. 
11 Kharchuk R. B. Suchasna ukrayinsʹka proza: postmodernyy period [Modern Ukrainian prose: the postmodern period], Navchalʹnyy 

posibnyk, Kyjiv, VTS “Akademiya”, 2008, P. 233 [in Ukrainian]. 
12 Kovaliv Yu. I. Literaturoznavcha entsyklopediya: U dvokh tomakh [Literary Encyclopedia: In two volumes], Vol. 1, Kyjiv, VTS 

“Akademiya”, 2007, P. 121 [in Ukrainian]. 
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Theory of literature 

вторинні зв’язки між явищами літератури та культурними 

явищами реального історичного часопростору. Метою статті 

є визначення ідентичності та генологічного характеру субжа-

нру, його стилістичних особливостей, які утворюють спеціа-

льний комплекс маркерів упізнаваності, що і формує новиз-

ну статті, оскільки таке дослідження проводиться вперше. 

Генеалогія альтернативної історії, безумовно, звертається до 

жанрової матриці історичного роману та літературних засо-

бів фентезі. Щоб дослідити ці явища, у статті використову-

ється описовий, порівняльний методи та аналітичний прин-

цип класифікації жанрових схем. Висновки. Генологічна пер-

спектива перерозкладу жанрів сучасного роману як в українсь-

кій, так і в зарубіжній літературах спонукала перехід стильо-

вих форм в субжанрові та жанрові одиниці на підставі повто-

рюваних і відтворюваних схем. Так політичний і детективний 

романи, зливаючись із репортажним жанром публіцистики, в 

інтермедіальному просторі формують субжанр політичного 

роману альтернативної історії. Визначаючи жанрове маркуван-

ня прози, слід враховувати не лише особливості поетики в 

контексті чотирирівневої структури прози, а й часовий кон-

текст твору, його культурний фон, літературну течію або на-

прямок, в якому досліджуваний письменник здебільшого пра-

цює, на який жанровий різновид спрямований прихований 

концептуально-символічний комплекс аналізованого зразка 

літератури. 

Ключові слова: субжанр, політичний роман альтерна-

тивна історія, роман постпостмодерну, теорія жанру, украї-

нський роман. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 3 (23), P. 51-52        

Колективна монографія філологів Одеського націона-

льного університету імені І. І. Мечникова Наталі Кондра-

тенко, Людмили Стрій, Олександри Билінської 

“Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мов-

леннєвих жанрів” (Одеса : Астропринт, 2019. 236 с.) ре-

презентує авторські напрацювання в політичній лінгвісти-

ці – новому напрямі мовознавства, який має міждисциплі-

нарний характер (інтегрує здобутки соціо-, етно- й інтерлі-

нгвістики, лінгвістики тексту, наративного аналізу, стиліс-

тики, риторики) і “охоплює вивчення як продуктів мов-
леннєвої діяльності мовців – політичні тексти, так і власне 

цю діяльність – дискурсивні практики, невербальні аспек-

ти спілкування, мовні компоненти іміджу політика тощо”1.  

Отже, актуальність, теоретична й практична значу-

щість запропонованої зацікавленим читачам праці не ви-

кликає заперечень. 

Незважаючи на огром наукових підходів до розпра-

цювання теоретичної бази політичної комунікації, пред-
ставниці одеської наукової школи обрали найпродуктивні-

ший із них – лінгвопрагматичний, оскільки він уможлив-

лює не лише здійснення аналізу статичних форм комуніка-

тивної діяльності мовців, а й визначення їхніх стратегій, 

тактик і мовленнєвої поведінки. У цьому вбачаємо оригі-

нальність і новизну презентованої монографічної праці, 

що її адресовано широкій читацькій аудиторії, яка ціка-

виться розвитком політичних процесів і комунікації в 

Україні та проблемами сучасного комунікативного й мов-

леннєвого впливу, зокрема: науковцям, викладачам закла-

дів вищої освіти, аспірантам і студентам гуманітарного фаху. 
Уведення нового підходу до проблем інтерактивного спілку-

вання учасників мовленнєвої взаємодії (якими є як політики, 

так і пересічні громадяни) заслуговує високого поцінування, 

як, власне, і запропонований авторами алгоритм опису всіх 

мовленнєвих жанрів політичного дискурсу. 

Отож мета дослідження – розроблення типології 

мовленнєвих жанрів українського політичного дискурсу, 

що демонструє несиметричність комунікативних позицій 

учасників взаємодії, наявність маніпулятивного впливу, 

створення віртуального комунікативного простору тощо. 

У “Передмові” до основного викладу результатів 
дослідження окреслено коло актуальних завдань: 

– визначення й характеристика засадничого для полі-

тичної лінгвістики поняття “політичний дискурс” як різно-

виду інституційного дискурсу та конкретної форми реалі-

зації політичної комунікації; 

– огляд основних концепцій дослідження політично-

го дискурсу в зарубіжному та українському мовознавстві; 

– виокремлення лінгвопрагматичного підходу до ана-

лізу політичного дискурсу як домінантного; 

– дефініювання поняття “мовленнєвий жанр” (це 

“мовленнєва репрезентація інтерактивної взаємодії мовця і 
адресата в типових соціальних ситуаціях спілкування, що 

в українському політичному дискурсі представлена п’ять-

ма групами” ); 

1 Кondratenko N., Striy L., Bilynska O. Linhvoprahmatyka politychnoho dyskursu: typolohiya movlennyevyh zhanriv. Monohrafiya 

[ Linguopragmatics of political discourse: typology of speech genres. monograph ], Odesa, 2019, P. 7 [in Ukrainian]. 
2 Ibidem., P. 41. 
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 – установлення типології мовленнєвих жанрів полі-

тичної комунікації (презентаційно-іміджеві жанри – 

політичний слоган; політична програма та біографія полі-

тика; інформаційні жанри – політичне повідомлення, 

заява та інтерв’ю; ритуальні тексти – інавгура ційна та 
новорічна промови, привітання, некролог, подяка тощо; 

агітаційні жанри – агітаційні слогани, виступи агітацій-

ного характеру, листівки тощо; агітаційно-

аргументатативні жанри – усні діалоги і полілоги, деба-

ти, прес-конференції, ток-шоу); 

– аналіз кожної визначеної жанрової групи та її текс-

тових різновидів і домінант, реалізованих в українському 

політичному дискурсі. 

Структура монографії логічна й струнка, чітко коре-

лює із задекларованими у вступній частині видання зав-

даннями, як-от: “Перелік умовних скорочень” (с. 6), 
“Передмова” (с. 7–9), розділ 1 “Лінгвопрагматичний ас-

пект дослідження політичного дискурсу” (с. 10–36); 

розділ 2 “Мовленнєві жанри політичного дискурсу” (с. 37

–56); розділ 3 “Презентаційно-іміджеві жанри політичного 

дискурсу” (с. 57–108); розділ 4 “Ритуальні жанри україн-

ського політичного дискурсу” (с. 109–139); розділ 5 

“Інформаційні жанри українського політичного дискур-

су” (с. 140–158); розділ 6. “Агітаційні жанри українського 

політичного дискурсу” (с. 159–186); розділ 7 “Агонально-

аргументативні жанри українського політичного дискур-

су” (с. 187–211); “Висновки” (с. 212–215); “Список вико-
ристаної літератури” (275 найменувань). 

Заслуговує на увагу й усіляке схвалення багата дже-

рельна база наукової розвідки, що об’єктивує одержані 

результати, які мають безсумнівну теоретичну і практичну 

цінність. Вона охоплює 5 тисяч текстів політичної рекла-

ми, виступи українських політиків, агітаційні та ритуальні 

тексти, записи телевізійних програм політичної тематики, 

іконічні матеріали з 2004 до 2018 рр. (читаючи вдало діб-

рані ілюстрації до теоретичних тверджень, пригадуєш 

конкретні ситуації, під час яких звучали ті чи ті монологи, 

розгорталися жваві дискусії або ми фіксували в пам’яті 
рекламні матеріали, оскільки це наша недавня історія).  

Ідея створення й розпрацювання проєкту рецензова-

ної книги, загальна концепція типології мовленнєвих 

жанрів політичного дискурсу належить доктору філо-

логічних наук, професорові Наталії Василівні Кондратен-

ко. До того ж у монографії представлено результати захи-

щених кандидатських дисертацій її двох учениць – Люд-

мили Іванівни Стрій “Ритуальні жанри українського 

політичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгво-

прагматичний аспекти” (2015) і Олександри Сергіївни 

Билінської “Агітаційні жанри українського політичного 
дискурсу: сугестивний і лінгвопрагматичний аспек-

ти” (2017). 

Автори акцентували увагу на фундаментальних про-

блемах політичної лінгвістики, з-поміж яких: 

– випрацювання терміносистеми нової галузі в науці 

(у монографії наведено багато власних визначень, напр., 

дискурс3, політичний дискурс4, мовленнєвий жанр5 тощо; 

– визначення засадничих понять (політичний дис-

курс, політична комунікація, політичне мовлення) і кате-

горій; 

– вироблення методологічних принципів досліджен-
ня (антропоцентризм і дискурсоцентризм) і комунікативно

-дискурсивної методології наукового опису; 

– установлення типології політичного дискурсу з 

опертям на багаторівневість і функційно-семантичну гете-

рогенність природи мовленнєвих жанрів у політичному 

дискурсі, виокремлення його параметрів функціювання, 

сутнісних ознак, жанрів. 

Комплексна методика, залучена до аналізу фактич-

ного матеріалу, дала підстави авторському колективу 

зробити ґрунтовні й доказові висновки: “Політичні мов-
леннєві жанри постійно розвиваються, виникають нові 

жанрові різновиди відповідно до комунікативних потреб 

сьогодення, що спричинено потребою потужного впливу 

на потенційних реципієнтів під час політичних кампаній. 

Розмаїття жанрів політичного дискурсу зумовлено полі-

функційністю й синкретичністю політичних текстів. /…/ 

Це ускладнює дефініювання та виявлення відповідних 

жанрових ознак у кожному політичному тексті”6. 

Окреслені пріоритети увиразнюють динамічність 

політичної лінгвістики, об’єктом вивчення якої є мовлен-

нєві жанри, що, зі свого боку, теж постійно розвиваються 
відповідно до комунікативних потреб сьогодення, а також 

потребою потужного впливу на потенційних реципієнтів 

під час політичних кампаній. Авторський колектив пере-

конливо довів, що необхідність подальшого “дослідження 

жанрів політичного дискурсу зумовлена передовсім полі-

функційністю й синкретичністю політичних текстів, що 

скеровані одночасно на досягнення різних цілей політич-

них суб’єктів – інформування, агітацію, нагадування то-

що”7. Бо політичний дискурс у розмаїтті його мовленнє-

вих жанрів – невичерпний, закорінений у світ української 

ментальності й ідентичності.  
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2019,  № 3 (23), P. 53-54        

Шутак Лариса. Рецензия на учебное пособие Грималовського И. С., Криштанович А. В., Попович Н. М., 

Филипчук М. В. “Украинский язык для профессиональной подготовки (практикум для студентов экономических 

специальностей)”, Черновцы, 2019, 160 c. Учебное пособие для студентов экономического факультета полностью со-

ответствует учебной программе и современным требованиям подготовки специалистов данной отрасли. На материале 

различных профессиональных текстов авторы создали стройную систему разнообразных упражнений для целостной 

языковой подготовки выпускников экономического факультета, направленных на решение различных коммуникативных 

задач для успешной профессиограммы современной, конкурентоспособной на рынке труда личности 

Ключевые слова: украинский язык как профессиональный, профессиональная направленность, учебник, совер-

шенствование речи студентов. 

Досконале, ґрунтовне володіння українською літе-

ратурною мовою в повсякденній професійній діяльності 

є обов’язком кожного фахівця, а навчальна дисципліна 

“Українська мова за професійним спрямуванням” не 

тільки удосконалює мовну освіченість студентів, але й 

підвищує культурний рівень майбутньої української 

інтелігенції. 

Підготовлений І. С. Грималовським, О. В. Кришта-
нович, Н. М. Попович, М. В. Філіпчук навчальний посі-

бник для студентів економічного факультету цілком 

відповідає навчальній програмі та сучасним вимогам 

щодо підготовки фахівця у даній галузі. Матеріали посі-

бника сприятимуть формуванню інтелектуально та ду-

ховно багатої мовної особистості, яка вільно володіє 

багатством виражальних засобів сучасної української 

літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в 

усіх видах мовленнєвої діяльності, послуговується про-

фесійною термінологією, відзначається готовністю до 

подальшого професійно-орієнтованого навчання. 
Автори посібника на матеріалі різноманітних фахо-

вих текстів створили систему вправ для цілісної мовної 

підготовки випускників економічного факультету, спря-

мованої на розв’язання комплексу завдань для розвитку 

сучасної, конкурентноздатної на ринку праці особисто-

сті, зокрема: формування усвідомленого ставлення до 

української мови як інтелектуальної, духовної, мораль-

ної і культурної цінності (тема “Історичне минуле укра-

їнської мови та її сучасний правовий статус”); поглиб-

лення знань про функціонально-стилістичну систему 

української мови, вміння працювати з різними типами 
текстів, у тому числі й з мовними формами різних жан-

рів, стилів і підстилів (тема “Стилі сучасної української 

літературної мови”); розвиток умінь і навичок виклада-

ти свої думки, дискутувати, використовуючи різні спо-
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соби аргументації, вести діалог зі співрозмовниками, 

дотримуючись правил мовленнєвого етикету (тема 

“Культура усного мовлення”); формування дослідниць-

кої компетенції, удосконалення умінь і навичок самос-

тійної роботи з науковим текстом, різноманітними дже-
релами наукової інформації, зокрема електронної, роз-

виток умінь інформаційної переробки тексту (тема 

“Культура писемного мовлення”); формування мовних 

компетенцій, практичних навичок володіння культурою 

мови, дотримання в усних і письмових висловлюваннях 

орфоепічних, орфографічних, лексичних, морфологіч-

них, стилістичних, пунктуаційних норм, уміння корис-

туватися лінгвістичними словниками, вміння викорис-

товувати набуті знання у роботі з мовним матеріалом 

(теми “Лексичні та стилістичні норми української мо-

ви”, “Морфологічні норми української мови”); оволо-
діння вмінням сприймати, аналізувати, зіставляти мовні 

явища й факти, коментувати та оцінювати їх із погляду 

нормативності (тема “Синтаксичні норми сучасної 

української літературної мови”); вміння створити та 

відредагувати сучасний документ (тема “Сучасний до-

кумент: норми, варіанти, правила”). 

У посібнику автори пропонують цікаві завдання 

на мовну вправність, завдання дослідницько-

пошукового характеру, спрямовані на розвиток комуні-

кативно-мовленнєвих умінь, корекцію та редагування 

текстів, моделювання ситуацій. Вдалим є добір текстів 
(з акцентом на різних галузях економічних наук) для 

самостійного редагування: студент самостійно має за-

стосовувати засвоєні знання на практиці. 

Вважаємо, що рецензований навчальний посібник 

І. С. Грималовського, О. В. Криштанович, Н. М. Попо-

вич, М. В. Філіпчук “Українська мова за професійним 

спрямуванням (практикум для студентів економічних 

спеціальностей)” відповідає вимогам вищої школи і 

може бути рекомендованим до друку. 
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cises for best preparation of graduates of the Faculty of Economics 
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Key words: Ukrainian as professional, professional compe-

tence focus, textbook, improving students’ speech. 

 

Шутак Лариса – кандидат філологічних наук, доцент кафе-

дри суспільних наук та українознавства Вищого державного на-

вчального закладу України “Буковинський державний медичний 

університет”, автор близько 160 праць наукового, навчально-

методичного та публіцистичного характеру, з яких 1 монографія, 

5 розділів до двох колективних монографіях, 7 навчальних та на-

вчально-методичних посібників з грифом МОН та МОЗ України, 1 

національний підручник. Коло наукових інтересів: категоріальна 

граматика української мови, порівняльне мовознавство, українська 

медична термінологія, лінгвопсихологія, українознавство в системі 

вищої освіти. 

Shutak Larysa – Candidate of Philology, Associate Professor of 

Departament of Social sciences and Ukrainian Studies of Higher State 

Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical Un-

iversity”; she is the author of about 160 scientific, educational and criti-

cal publications, including 1 monograph, 5 sections in 2 monographs, 7 

educational and teaching issues, which was approved by the Ministry of 

Education of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine, 1 national 

textbook. Research interests: Ukrainian, linguistics and cultural studies, 

problems of the research of Ukrainian medical terminology, the national 

language education in universities, categorial Ukrainian grammar. 

 

 

Received: 12.08.2019 

Advance Access Published: September, 2019 

____________________  
© L. Shutak, 2019  



 

Вимоги до оформлення статей 

 

55 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
(Requirements for the articles) 

 
Рукописи для публікації у журналі приймаються в 

електронному варіанті. Матеріали не повинні 

перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і 
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30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів). 

Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, російською, 

англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК 

(жирний прямий) – тільки для українських авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та 

англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, 

учене звання, посада, місце роботи автора (без 

скорочень); якщо авторів декілька, відомості про 

кожного подаються окремими рядками; 

Назва статті українською та англійською мовами. 

3. Анотація та резюме:  
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ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 

знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);  

Форма подачі резюме:  

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у 

прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст. 

Мета дослідження. У статті описано 

загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 

розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції 

в мові прози сучасних українських письменників Буковини. 

Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу, 

синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики 

лінгвістичного спостереження, класифікації та 

систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на 

основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, 

семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити 

семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів 

стилізації розмовності. За допомогою методу 

функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано 

стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-

мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно 

представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації 

розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, 
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навантаження і висловлено гіпотезу про новітні 

екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів 

у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 
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The manuscripts for publishing in journal must be given in 

electronic version. The materials for the publication must 

not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New 

Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left – 

3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from 

resume and key words). Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, Russian, 

English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to 

the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: 

the author’s last name, first name, scientific degree, 

academic status, position, workplace (no abbreviations); if 

there are several authors of the paper, information about 

them should be given in different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including 

quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 1800 

symbols / up to 1 page (the topic of the article, surnames and 

initials of its authors, summary text); 5-10 of key terms. The 

title&the author’s last name, first name (in nominative case 

in bold straight) are indicating in French. Resume in Russian 

– up to 800 symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 

Form of submission of resume: 

Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 
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Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. 
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Асоціацією сучасних мов Америки 
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Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища 

авторів і назви джерел-посилань подаються 

транслітерацією кирилиці. Транслітеровані назви статей 
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назва статті, перекладена на англійську мову. Назва 

джерела посилання - періодичного видання, подається 

курсивом, а потім також подається англійською мовою в 

квадратних дужках. Назви джерел посилань – 

книжкових видань теж перекладаються англійською 
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in particular. It is functional-stylistic category of 

colloquality that accumulates models, tools and techniques 

for application of means of stylization as well as vectors of 

its modification. Key words: language of prose, stylization 

of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme. 
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